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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να
προβεί στην «Προμήθεια ποδηλάτων για την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας
και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 €
(συμπερ. του ΦΠΑ).
Οι από 30/03/2020 τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας επισυνάπτονται στο αρ.
πρωτ. 6133/07-04-2020 (ΑΔΑΜ 20REQ006536177) πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς
Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σπάρτης.
Η προμήθεια θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν
4412/16. Η ανάθεση θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς να
συγκροτηθεί συλλογικό όργανο για το σκοπό αυτόν.
Κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας εφόσον
α) η προσφορά του καλύπτει της απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές β) δεν συντρέχουν σε
βάρος του αναδόχου οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας το αργότερο
έως 29/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100.
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:
Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:
1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως
αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/16.
β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις
βάρος των εξής προσώπων:



διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και
 νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.
Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου για να γίνει δεκτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπρόσωπου του οικονομικού φορέα στην
οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς, πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Ασφαλιστική ενημερότητα α) υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα
δηλώνονται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές και β) πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες
κατά περίπτωση αρχές όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) που έχει δηλώσει ότι οφείλει εισφορές, από τα οποία να προκύπτει ότι
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικό Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται
η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του Επιμελητηρίου με την δραστηριότητα
που ασκεί. (Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής της προσφοράς)
6. Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών
της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.
Β) Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
Γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς η τιμή μονάδας των ειδών σε ευρώ, το ποσοστό του ΦΠΑ και το
γενικό σύνολο της δαπάνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης.

Η Αντιδήμαρχος

Γεωργία Δεδεδήμου

