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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολές προσφορών».
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Συλλογή Νερατζιών»,
σύμφωνα με τη συνημμένη Μελέτη 1/2017 Δ/νσης Τ.Ο.Α., προϋπολογισμού 2.999,99
€ με το ΦΠΑ (24%), με κριτήρια ανάθεσης τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης
εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά, και χωρίς να
απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου (Άρ. 328 του ν. 4412/2016).
Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Σπάρτης απευθύνει την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής
Προσφορών προς τους ενδιαφερόμενους που έχουν έδρα στο Δήμο Σπάρτης.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά και τη προβλεπόμενη
Υπεύθυνη Δήλωση, μέχρι την Πέμπτη 23/02/2017 και ώρα 14:00, στη γραμματεία της
Διεύθυνσης Τ.Ο.Α. Δήμου Σπάρτης, στο παλαιό Δημαρχείο Δ. Μυστρά (Μαγούλα).
Πληροφορίες παρέχονται στα ανωτέρω τηλέφωνο & διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, τις ώρες 07:30 – 14:30.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. Σύμφωνα με το Ν.
4412/16, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει προ της ανάθεσης να καταθέσει τα έγγραφα
που αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει κώλυμα αποκλεισμού, δηλαδή: α) αντίγραφο ποινικού
μητρώου, β) φορολογική ενημερότητα, γ) ασφαλιστική ενημερότητα. Για την υλοποίηση
της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας προβλέπεται εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5%
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Η παρούσα όπως αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ
Συνημμένα:
Μελέτη 1/2017 Δ/νσης Τ.Ο.Α. Παροχής Υπηρεσίας «Συλλογή Νερατζιών»
‘Εντυπο Προσφοράς
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Ν. 4412/2016 και
αποδοχής των όρων της Μελέτης
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