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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Καρπενήσι :  
23/10/2018 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:138 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Ενιαία Σχολική  Επιτροπή    
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας     
Εκπαίδευσης ∆ήµου Καρπενησίου                            ΠΡΟΣ Οικονοµικούς Φορείς  
Ταχ. ∆/νση : Ύδρας 6 - 361 00 Καρπενήσι  
Πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΣΣΑ   
Τηλέφωνο : 22373 50039  
Fax : 22373 50028  
Email : a.mpessa@@0716.syzefxis.gov.gr  

 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την  προµήθεια βιβλίων :  
Α.  1ου ∆ηµοτικού Σχολειού Καρπενησίου 
Β.2ου ∆ηµοτικού Σχολειού Καρπενησίου, 
Γ)3ου ∆ηµοτικού Σχολειού Καρπενησίου και  
 ∆)4ου ∆ηµοτικού Σχολειού Καρπενησίου  
 
ΣΧΕΤ: Α.  144406/Β9/Φ19/863 Β) 141427/Β9/Φ8/885  Γ. 141413/Β9/Φ8/883  
∆) 16/2018 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής  Επιτροπής  Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθµιας   Εκπαίδευσης ∆ήµου Καρπενησίου 
 

 

 
Η Ενιαία Σχολική  Επιτροπή  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας   Εκπαίδευσης 
∆ήµου Καρπενησίου κατόπιν της αρ.16/2018 που αναρτήθηκαν  στο διαδίκτυο στη 
∆ιαύγεια λαµβάνοντας Α∆Α «»,προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση   για 
την προµήθεια  βιβλίων στις σχολικές κοινότητες 1ου ,2ου ,3ου & 4ου ∆ηµοτικού 
Σχολειού Καρπενησίου συνολικού ποσού  ανα σχολική µονάδα 1.750,00 
συµπεριλαµβανόµενου  Φ.Π.Α και στο σύνολο των σχολικών µονάδων  7.000,00€ 
συµπεριλαµβανόµενου  Φ.Π.Α   

Η κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει µε κριτήριο την 
χαµηλότερη τιµή. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  
συνολικά  ή ξεχωριστά ανά οµάδα (σχολείο)  στο σύνολο όµως των υπό 
προµήθεια ειδών των οµάδων . 

Παρακαλούµε, εφόσον σας ενδιαφέρουν οι   προµήθειες  να καταθέσετε την  
προσφορά σας   για  την µία  η  και για τις τέσσερες   οµάδες  σε σφραγισµένο  
φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας, τις 30 Οκτωβρίου  2018 ηµέρα Τρίτη   
και ώρα 12:00µµ. στο Γραφείο της Ενιαίας Σχολικής  Επιτροπής  Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθµιας   Εκπαίδευσης ∆ήµου Καρπενησίου , αφού προηγουµένως 
πρωτοκολληθεί από την Γραµµατεία.  Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα 
εξής: 

ΠΡΟΣ:  
Ενιαία Σχολική  Επιτροπή  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας   Εκπαίδευσης ∆ήµου 

Καρπενησίου 
 

Για την αρ. πρωτ.: 138/23/10/2018  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για  
την  προµήθεια βιβλίων :  

Α.  1ου ∆ηµοτικού Σχολειού Καρπενησίου 
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Β.2ου ∆ηµοτικού Σχολειού Καρπενησίου, 
Γ)3ου ∆ηµοτικού Σχολειού Καρπενησίου και  
 ∆)4ου ∆ηµοτικού Σχολειού Καρπενησίου  

  
      

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) ∆ικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ: 

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 ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), από 
το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν 
τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης.  

δ) Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου ή άλλης αναγνωρισµένης επαγγελµατικής 
οργάνωσης, στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή σας στο επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελµα 
σχετικό µε το αντικείµενο της προµήθειας για το τρέχον έτος. 

Επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 
νοµιµοποίησης του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Β. Οικονοµική προσφορά  

Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρετε η τιµή τεµαχίου χωρίς ΦΠΑ καθώς και 
το ΦΠΑ που αναλογεί στο είδος. Τα υλικά που θα προσφέρονται θα έχουν τον ίδιο 
αύξων αριθµό µε αυτόν της τεχνικής έκθεσης, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
Η παράδοση των  υπό  προµήθεια  ειδών  δεν θα  υπερβαίνει  το  χρονικό   

διάστηµα   των  δύο  µηνών από  την  υπογραφή της  σύµβασης. 

 Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες 
κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο. ∆εν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Η 
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα του έργου της ΣΑΕ047 µε 
κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «∆ΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», µε φορέα χρηµατοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων¨ και η εξόφληση στον ανάδοχο θα γίνει σύµφωνα  µε τη 
ροη της χρηµατοδότησης. 

 
 
 
 

 Η πρόεδρος ∆.Σ 
  
  
  
  
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΡΙΛΑ 
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