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ΠΡΟΚΛΗΗ
Ο Δήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Παροτή σπηρεζίας
κηηνιάηροσ για ηην σλοποίηζη ηοσ προγράμμαηος διατείριζης αδέζποηφν
ζώφν», ζσνολικού ποζού 37.200,00€(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ηελ
ππ’ αξηζ. 1/2022Μελέηη ηνπ Τκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο. Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη
εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζΑ551/24-06-2022 Απόθαζη Ανάληυης Υποτρέφζηςκε ΑΔΑ:
ΩΜΜΓΩ1Ν-7ΡΦ
θαη ΑΔΑΜ: 22REQ010803956 2022 -06- 24θαη β) ε βεβαίσζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο,
γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ ΠΔ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο.
Ωο εθ ηνχηνπ παξαθαινχκε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ηδηνρείξσο είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή
ή κε ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier), ζηελ Δ/λζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο
έως ηις 6Ιοσλίοσ 2022, ημέρα Σεηάρηηκαι ώρα 12:00 ζην πξσηφθνιιν ηεο Οικονομικής
Τπηρεζίας ηοσ Γήμοσ πάρηης ζηην Μαγούλα (ηζφγεην).
Η προζθορά κάθε ζσμμεηέτονηα οικονομικού θορέα θα πρέπει να περιέτει:
Α)Σα δικαιολογηηικά ζσμμεηοτής (περί μη ζσνδρομής ηων λόγων αποκλειζμού ηων
παρ. 1 και 2 ηοσ άρθροσ 73 ηοσ Ν.4412/16) δηλ.:
o Απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 πνπ ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79 Α ηνπ
Ν.4412/16, σο απνδεηθηηθφ κέζν κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ
ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16εηο βάξνο ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξείαο
(δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ Ε.Ε.)Τν απφζπαζκα πνηληθνχ
κεηξψνπ γηα λα γίλεη δεθηφ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
o

Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην δεκφζην εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Δ.Ε.

o

Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΕΦΚΑσο πξνο ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Επηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο
ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο.

o

Σηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ επηπιένλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ ηεο
λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο.

Β) Γικαιολογηηικά Δπαγγελμαηικής Καηαλληλόηηηας
Ωο ηεθκήξηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο-θαηαιιειφηεηαο ζα
ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη έγγξαθα:

πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ

o
o

o

o

o

Άδεηα αζθήζεωο επαγγέικαηνο θηεληάηξνπ ζε ηζρύ.
Υπεύζπλε δήιωζε κε ηε δηεύζπλζε ηνπ λνκίκωο ηεξνπκέλνπ ηαηξείνπ δώωλ
(θηεληαηξείνπ ή θηεληαηξηθή θιηληθή), ζην νπνίν ζα ιακβάλνπλ ρώξα νη
πεξηγξαθόκελεο ζηελ παξνύζα κειέηε ππεξεζίεο.
Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκίκωο ηεξνπκέλνπ ηαηξείνπ δώωλ (θηεληαηξείνπ ή
θηεληαηξηθή θιηληθή), ζην νπνίν ζα ιακβάλνπλ ρώξα νη ππεξεζίεο πνπ ζα
παξέρεη.
Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ δηαγωληδόκελνπ όηηέιαβε πιήξε γλώζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ηεο ππ΄αξηζ. 1/2022 κειέηεο θαη όηη απνδέρεηαη απηά πιήξωο
θαη αλεπηθύιαθηα
Υπεύζπλε δήιωζε κε ην πξνζωπηθό πνπ ηπρόλ απαζρνιήζεη θαη ηελ
επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε.

Γ) Σο ένησπο οικονομικής προζθοράς (Σηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη
λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο ππεξεζίαο, ην ζχλνιν ηεο
πξνζθεξφκελεο ηηκήο ρσξίο ην Φ.Π.Α., ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ θαη ην γεληθφ ζχλνιν ηεο
δαπάλεο).
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