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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Ο Δήκνο καο ζθνπεχεη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνιηζκνχ ηνπ λεζηνχ
ελφςεη ηεο πεξηφδνπ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο ζχκθσλα κε ην
εγθεθξηκέλν αίηεκα (ΑΔΑΜ21REQ009438453)ηεο Τπεξεζίαο. Σν ζρεηηθφ
αίηεκαείλαη δηαζέζηκν θαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ θαη κπνξεί λα
ζαο ρνξεγεζεί θαηφπηλ αηηήζεψο ζαο κε θάζε δηαζέζηκν κέζν (email, fax).
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί α)ε ππ’ αξηζ.
362/6920/2021 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β)ε βεβαίσζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ
ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΔ 80/2016.
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
Α/
Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟ/
CPV

ΠΛΑΙΙΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ Ε
2ΣΕΜ./
ΥΕΔΙΑΜΟ ΑΓΓΕΛΟΤ ΤΦΟΤ
2Μρ1,30Μ
3929890006

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
Φ.Π.Α. 24% ΚΟΣΟ ΥΩΡΙ
Φ.Π.Α 24%
1.312,20 €
2.624,40 €

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ ΥΧΡΙ
Φ.Π.Α 24%
Φ.Π.Α 24%
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α 24%

2.624,40 €
629,86€
3.254,26 €

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο γηα ηελ αλσηέξσ
πξνκήζεηα κέρξη θαη ηελ 15ηΝοεμβρίοσ, εκέξα Δεσηέρα θαη ψξα 10:00π.μ.
(εκέξα ιήμεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ):κε θαηάζεζε ζην γξαθείν
Πξσηνθφιινπ ηνπ Δήκνπ Αζηππάιαηαο, ηαρπδξνκηθά ή κέζσ Courier ζηνλ Δήκν
Αζηππάιαηαο (ΣΚ 85900, Δσδεθάλεζα), κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,
εθφζνλ
θέξεη
ειεθηξνληθή
ππνγξαθή,
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
d.astipalea@gmail.com.ηελ πεξίπησζε ηεο απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θέξεη είηε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή είηε θπζηθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζε ζθαλαξηζκέλε κνξθή.
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ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ν Δήκνο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα
ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ.
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α.Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ
πξνζψπνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 73ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε
ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο
νξίδεηαη ζην άξζξν79Α ηνπ Ν.4412/2016.Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ
θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ήβ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο
εηαηξείαο, ήγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ήδ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά
πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73
παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016)
β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)
δ. Τπεύθσνη δήλωζη πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο
θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο.(άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23
ηνπ Ν.4782/2021)
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί μεηά ηην
κοινοποίηζη ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016,
φπσο πξνζηέζεθε κε ηελπαξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019)
Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαηεν ιζτύ καηά
ηο τρόνο σποβολής ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο
ηζρχνο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσοηρεις (3) μήνεςπξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.
(άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελπαξ.7αδ ηνπ άξζξνπ
43 ηνπ Ν.4605/2019)
ε.Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο
απφ ην ΓΕΜΗ, θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Ο Προϊζηάμενος Διοικηηικών &
Οικονομικών Τπηρεζιών,
Καλής Ανδρέας

