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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο Δήμος  μας  ενδιαφέρεται  για  την  ετήσια  Η  Δ/νση  Υπηρεσίας  Δόμησης  (Τμήμα

Πολεοδομικού  Σχεδιασμού)  στο  πλαίσιο  των  πρακτικών  ανοικτής  διακυβέρνησης  και

εξυπηρέτησης  των  πολιτών  χρησιμοποιεί  το  GIS προσφέροντας  στους  δημότες  και  στις

υπηρεσίες του Δήμου Βόλου πρόσβαση σε μία σειρά από επιγραμμικούς διαδραστικούς και

εκτυπωμένους θεματικούς  GIS χάρτες καθώς και  online Βάσεις Δεδομένων (π.χ. Δημοτικό

Κτηματολόγιο, Όροι Δόμησης κλπ.).

Για να λειτουργεί απρόσκοπτα η παραπάνω υπηρεσία χαρτών και ο εξοπλισμός του

GIS (υλικό  και  λογισμικό),  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  πρόγραμμα  υποστήριξης  από  την

κατασκευάστρια  εταιρεία  ESRI,  ώστε  να  εξασφαλίζονται  οι  τακτικές  αναβαθμίσεις  του

λογισμικού και η ασφάλεια στη λειτουργία του.

Οι  τεχνικές προδιαγραφές της συντήρησης -  υποστήριξης της εφαρμογής ARCGIS

αναφέρονται στο υπ. αριθμ. 39263/21.5.2021 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, το

οποίο επισυνάπτεται.   

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 38137/18.5.2021

απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  του  σχετικού  Κ.Α.Ε  (  ΑΔΑ:  6ΥΩΛΩ96-ΕΗ7  ΑΔΑΜ:

21REQ008627678) β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της

ανωτέρω  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  την



συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση

στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1383/2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και

Επιπλέον, να μας προσκομίσετε και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ώστε να

προκύπτει ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά, καθώς η εταιρεία σας είναι ο

κεντρικός αντιπρόσωπος της  ESRI στην Ελλάδα, μαζί με τα δικαιολογητικά μη συνδρομής

των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  εντός πέντε (5)

εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης δηλαδή έως την

Τετάρτη 16 Ιουνίου  , στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Τ.Κ. 38333) έως τις 12.00μμ.
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