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Απιθ. Ππωη:Οικ. 19725

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Ο Γήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Η/Υ θαη ινηπνχ
εμνπιηζκνχ κερ/ζεο», ζςνολικού ποζού 2.883,00 € (Φ.Π.Α. 24%), ζχκθσλα κε ηελ απφ 17/05/2021
Τερληθή Πεξηγξαθή ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσληψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ
θαη Αλάπηπμεο. Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζ Α631/2021
Απφθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο, ΑΓΑ Χ1ΧΦΨ1Ν-5ΔΒ θαη

ΑΓΑΜ 21REQ009216376 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 ΠΓ 80/2016 θαη ηε
δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 3.
Παξαθαινχκε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο μέσπι 26 Οκηωβπίος 2021 ημέπα Σπίηη

και ώπα 14:00 ,

ζηο ππωηόκολλο ηηρ Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ ηος Γήμος πάπηηρ - Μαγούλα Σ.Κ. 23100.
Η πποζθοπά ηος οικονομικού θοπέα θα ππέπει να πεπιέσει:
1. Απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 σο απνδεηθηηθφ κέζν κε ηελ
νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη:
α) Σηελ 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) Σηελ 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 (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ
εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),
 δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ (Α.Δ.).
 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη
 λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ.
Σηελ πεξίπησζε απηή ε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο φπσο απηφο
νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/16.
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.
2. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα
3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα α) ππεχζπλε δήισζε Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη θνξείο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο θαη β)
πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο φισλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πνπ έρεη δειψζεη φηη νθείιεη εηζθνξέο, απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
4. Σηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ επηπιένλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ ηεο λφκηκεο
ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο.

Β) Γικαιολογηηικά για ηην απόδειξη ηηρ επαγγελμαηικήρ καηαλληλόηηηαρ


Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο
επηρείξεζεο ζην Μεηξψν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί.

Γ) Σο ένηςπο οικονομικήρ πποζθοπάρ. Σηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
επθξηλψο ην θαζαξφ πνζφ ζε επξψ, ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ θαη ην γεληθφ ζχλνιν ηεο δαπάλεο.
Η παπούζα θα αναπηηθεί ζηο ΚΗΜΓΗ και ηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος https://www.sparti.gov.gr
φπνπ ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ .
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