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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Σπάρτης ενδιαφέρεται για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και προϋπολογισμό 18.350,00€,
που
αφορά την ασφάλιση όλων των οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου (επιβατικά,
φορτηγά, αγροτικά, απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου, δίκυκλα, γεωργικούς ελκυστήρες
κλπ).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί:
α) οι
αναλήψεις δαπανών : Α474/08-06-2021
(ΑΔΑ: ΨΓΕΦΩ1Ν-ΔΔΩ, ΑΔΑΜ :
21REQ008731234
2021
-06-08),
Α475/08-06-2021
(ΑΔΑ:
ΩΥΗ7Ω1Ν-7ΝΕ,
ΑΔΑΜ
:
21REQ008731386
2021
-06-08 ),
Α476/08-06-2021
(ΑΔΑ:
6ΑΤ4Ω1Ν-9ΣΛ,
ΑΔΑΜ
:
21REQ008731839 2021 -06-08 ), Α477/08-06-2021
(ΑΔΑ: ΩΞΦΑΩ1Ν-ΧΕΗ, ΑΔΑΜ :
21REQ008732506 2021 -06-08 ), Α478/08-06-2021
(ΑΔΑ: Ω2ΧΓΩ1Ν-ΞΥΠ, ΑΔΑΜ :
21REQ008732929 2021 -06-08 ), Α479/08-06-2021
(ΑΔΑ: ΩΔ0ΒΩ1Ν-7ΨΛ, ΑΔΑΜ :
21REQ008733231 2021 -06-08)
και
β) Οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών, τη 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 1.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, όπως
υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως και την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και
ώρα 12:0 0 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην
Μαγούλα, ΤΚ 23100.
Η προσφορά έκαστου οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει :
Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:
1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ( που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο
οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/16.
β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:
 διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και
 νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.
Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79 Α του Ν.4412/16.
2. Φορολογική ενημερότητα.

3. Ασφαλιστική ενημερότητα και συγκεκριμένα θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά τα
ακόλουθα:
α) υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται οι φορείς κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλεται η καταβολή εισφορών από
τον οικονομικό φορέα και β ) πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά
περίπτωση αρχές όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που
ο οικονομικός φορέας έχει δηλώσει ότι οφείλει εισφορές, από τα οποία να προκύπτει
ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
Β) Δικαιολογητικά Επαγγελματικής Καταλληλότητας
1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο / Μητρώο,
με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμα του.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου
ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι
συμφωνεί πλήρως με την από 04/06/2021 Έκθεση-Περιγραφή με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» που συντάχθηκε από το Τμήμα
Καθαριότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και
Περιβάλλοντος.
Γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
Η οικονομική προσφορά κάθε συμμετέχοντα
πρέπει να είναι σύμφωνα με το έντυπο
προσφοράς της υπηρεσίας και να περιλαμβάνει τις προσφερόμενες τιμές δαπανών ανά όχημαμηχάνημα-δίκυκλο καθώς και το συνολικό ποσό της προσφοράς τους.
Τυχόν επιπλέον προσφερόμενες υπηρεσίες από τις απαιτούμενες και τιθέμενοι όροι, θα πρέπει
να αναγράφονται χωριστά στην προσφορά κάθε συμμετέχοντα.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της
νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.
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