ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 27-10-2020
Αριθ.Πρωτ.: 9109

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται

να αναθέσει την προμήθεια «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΣΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ποσού 9.971,21 €

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.
534/2020

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 Κ.Α.
20.6063.03
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειας
μέχρι την 31-10-2020
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 νομίμου 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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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.
Μαζί με το απόσπασμα ποινικού μητρώου παρακαλούμε όπως αποστείλετε
και σχετικά νομιμοποιητικά παραστατικά όπως καταστατικό της εταιρείας
από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα για τα οποία εκδίδονται τα
αποσπάσματα.
γ. Φορολογική ενημερότητα
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
ε. ΕΦΚΑ
στ. Υπεύθυνη Δήλωση

του ν.1599/86, ότι δεν συντρέχει ο νέος λόγος

αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ. Α1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.
ζ.

Εφόσον

πρόκειται

για

νομικό

πρόσωπο,

αποδεικτικά

έγγραφα

νομιμοποίησης του Νομικού Προσώπου. (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).
Τα

δικαιολογητικά

πρόσκλησης,

ώστε

εκδίδονται,
να

κατά

κανόνα,

διασφαλίζεται

το

μετά

επίκαιρο

την
των

κοινοποίηση

της

καταστάσεων

που

βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην
περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους.
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28.09.2018)
Επίσης η εξόφληση θα γίνεται πάντα σύμφωνα με την ταμειακή χρηματοροή.
[Τα

ανωτέρω

δικαιολογητικά

δεν

απαιτούνται

σε

δημόσιες

συμβάσεις

με

εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε
με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]
Ο Προϊστάμενος
Γερμετζίδης Κυριάκος
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