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Πρόσκληση  υποβολής προσφορών   

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  ενδιαφέρεται για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

Αδειών χρήσης εφαρμογών γραφείου, με χρέωση στον  ΚΑ  70.7134.206   προϋπολογισμού 

έτους  2020 με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Α/

Α 

ΕΙΔΟΣ-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αρ. 

αδειών  

Ενδεικτικό 

ποσό με 

ΦΠΑ/ άδεια 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  (€) 

1 

 

Άδειες  

χρήσης 

εφαρμογών 

γραφείου  

OfficeStd 2019 OLP 
NL Gov 

6 480,00 2.880,00 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά : 

 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 - Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε 

όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.  

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

                                     

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

  

Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 - 

Μακρινίτσης 

Ταχ. Κωδικας: 38333 

Πληροφορίες: Ηλίας Καλαντζής 

Τηλέφωνο: 24213 53200 

FAX: 2421214666 

Email: e.kalantzis@volos-city.gr 

                   Βόλος ,     3 / 7 /2020 

                 Αριθ. Πρωτ.: 42929   
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- Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους 

ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει  τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών στο 

Τμήμα Προμηθειών  πριν  την απόφαση ανάθεσης. 

 Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει  τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ   

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑΕ 70.7134.206 του προϋπολογισμού 

έτους  2020  του Δήμου Βόλου. 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν 

τις προσφορές τους στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας (Σωσιπάτρου & 

Βηθλεέμ –ΤΚ 38 446 Ν.Ιωνία Βόλου) έως την Δευτέρα  6  / 7 /2020 και ώρα 12:00, σε κλειστό 

φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία   της επωνυμίας του ενδιαφερομένου και τον τίτλο της 

πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της. 

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος 

του τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας 

Καλαντζής Ηλίας 
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