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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2.

Την ΚΥΑ 43726 ΦΕΚ 2208/Β/08.06.2019

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους
δικαιούχους υπαλλήλους του για το έτος 2020 ανάλογα με την θέση στην οποία
απασχολούνται, συνολικού προϋπολογισμού 19.068,84€ ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, η οποία
προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και είναι εγγεγραμμένη στον
προϋπολογισμό του 2020 στον ΚΑ 20.6061.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.
1099/19.10.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης,
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, 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 2.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την Πέμπτη 05.11.2020 με κάθε πρόσφορο μέσο,
όπως ταχυδρομείο ( Δ/νση: Δημαρχείο Εμμανουήλ Παππά, Κοινότητα Χρυσού Σερρών, Τ.Κ.
620 46, Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων, Προς κ.Μέλλιου) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(xristina.melliou@hotmail.com ή prom@0670.syzefxis.gov.gr) έγγραφη προσφορά για την
ανωτέρω προμήθεια η οποία θα περιέχει :
Α) Τεχνική προσφορά: θα συμπληρωθεί επί ποινή αποκλεισμού ο πίνακας συμμόρφωσης των
τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται και την μελέτη του Δήμου και
θα συμπεριληφθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι το σύνολο των προσφερόμενων προϊόντων
καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Β) Οικονομική προφορά : θα συμπληρωθεί το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου
που δίνεται
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του
άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολήςτους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
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