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ΠΡΟΚΛΗΗ
Ο Γήμορ πάπηηρ ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο φηη πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηελ
αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ππομήθεια θαπμακεςηικού - κηηνιαηπικού ςλικού» ενδεικηικού
πποϋπολογιζμού 24.797,56 € (ζςμπεπ. ηος Φ.Π.Α. 6% και 13%).
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζ. Α930/14-11-2022 Απφθαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΔΑ:Ψ4ΩΡΩ1Ν-0ΩΘ
θαη ΑΔΑΜ: 22REQ011589985 2022-11-14 θαη β) ε
βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, 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.
Η πξνκήζεηα ζα αλαηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν 4412/16. Η
αλάζεζε ζα δηελεξγεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ, ρσξίο λα ζπγθξνηεζεί ζπιινγηθφ φξγαλν γηα
ην ζθνπφ απηφλ.
Η πξνκήζεηα απνηειείηαη απφ δχν νκάδεο. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά
είηε γηα φιεο ηηο νκάδεο ηεο πξνκήζεηαο είηε γηα κία νκάδα, πάληα γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ
ηεο θάζε νκάδαο. Η αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε
ηηκή αλά νκάδα, εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ: α) πιεξνί ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο,
β) δελ ζπληξέρνπλ ζε βάξνο ηνπ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 θαη
γ) ε πξνζθνξά ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο.
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα θαηαζέζνπλ ηελ
πξνζθνξά ηνπο, ηδηνρείξσο ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier), ζηελ Δ/λζε
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ πάξηεο έωρ ηιρ 25 Νοεμβπίος 2022, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα
14:00 ζην πξσηφθνιιν ηεο Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ ηος Γήμος πάπηηρ ζηην Μαγούλα (ηζφγεην).
Η πποζθοπά κάθε ζςμμεηέσονηα οικονομικού θοπέα θα ππέπει να πεπιέσει:
Α) Σα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ (πεπί μη ζςνδπομήρ ηων λόγων αποκλειζμού ηων
παπ. 1 και 2 ηος άπθπος 73 ηος Ν.4412/16) δηλ.:
1.

Απόζπαζμα ηος ποινικού μηηπώος ή ςπεύθςνη δήλωζη ηος Ν.1599/86 σο απνδεηθηηθφ
κέζν κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη:
α) ηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ Ν.4412/16.
β) ηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ (εηαηξίαο), φηη δελ ππάξρεη ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ Ν.4412/16 εηο βάξνο ησλ εμήο πξνζψπσλ:

δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ
εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.),
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δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ (Α.Ε.).

κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη

λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ.
ηελ πεξίπησζε απηή ε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο
εηαηξίαο φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/16.
Σν 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.
2.

Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ για σπέη ππορ ηο δημόζιο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Δ.Ε.

3.

Αποδεικηικό αζθαλιζηικήρ ενημεπόηηηαρ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΕΦΚΑ σο πξνο ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Επηπιένλ ςπεύθςνη δήλωζη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αλαθνξηθά κε ηνπο
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα
θαηαβάιεη εηζθνξέο. ε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί αζθάιηζεο δελ ππάγνληαη ζηνλ eΕΦΚΑ επηπιένλ πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο θνξείο απηνχο
θαηά πεξίπησζε.

4.

ηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ επηπιένλ απαηηείηαη ε πποζκόμιζη αποδεικηικών ηηρ
νόμιμηρ ζύζηαζηρ και εκπποζώπηζηρ.

Β) Γικαιολογηηικά επαγγελμαηικήρ καηαλληλόηηηαρ
1. Πιζηοποιηηικό/ βεβαίωζη ηος οικείος Δπιμεληηηπίος, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη
εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Μεηξψν ηνπ Επηκειεηεξίνπ κε ηελ δξαζηεξηφηεηα
πνπ αζθεί. (Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή λα
βξίζθεηαη ζε ηζρχ).
2. Τπεύθςνη δήλωζη Ν. 1599/86 ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη έιαβε γλψζε
θαη δεζκεχεηαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο
4/2022 Μειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη
Αλάπηπμεο.
Γ) Σην ηεσνική πποζθοπά (ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο)
Γ) Σο ένηςπο οικονομικήρ πποζθοπάρ (ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Μειέηεο).
Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην portal ηνπ ΚΗΜΔΗ: www.eprocurement.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δήκνπ πάξηεο www.sparti.gov.gr.
Σα ζρεηηθά έγγξαθα ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ πάξηεο.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ &
ΜΔ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΣ’ ΔΝΣΟΛΗ ΣΟΤ

Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ
ΓΔΩΡΓΙΑ ΓΔΓΔΓΗΜΟΤ
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