ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σπάρτη, 18/12/2020
Αριθ. Πρωτ: 26092

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει

την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες περισυλλογής και

διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων έτους 2020»,

συνολικού ποσού

€συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 10/2020 μελέτη της

5.828,00€
Δ/νσης

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Για την κάλυψη της δαπάνης της
ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ
Υποχρέωσης

με Α.Δ.Α.

Α 810/06-12-2020 Απόφαση Ανάληψης

6Ι1ΤΩ1Ν-ΤΙΧ και ΑΔΑΜ 20REQ007781840

2020-12-06 και β) η

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 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 1.
Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης Μαγούλα Τ.Κ. 23100.
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,
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.
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 που θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 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/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο / Μητρώο, με
το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης
σύστασης και εκπροσώπησης.
Γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Η οικονομική προσφορά του αναδόχου πρέπει να
είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπηρεσίας).

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος

Γεωργία Δεδεδήμου

