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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Υπηρεσία:

Εργασίες Συντήρησης Πλακόστρωτου στην Δ.Ε.
Λιτοχώρου
Προϋπολογισμός:
24730,56 € συμπ/νου ΦΠΑ
Κριτήριο κατακύρωσης:
Συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάση τιμής
Καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας Παρασκευή 12.03.2021 και ώρα 10:00
υποβολής προσφορών:
Υπεύθυνος μηχανικός
Ηρακλής Χατζημήτρος 2352350142
Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την
άνωθεν υπηρεσία, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4412/2016) και κριτήριο κατακύρωσης όπως προαναφέρεται.
Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους παρόχους των συγκεκριμένων υπηρεσιών,
επιθυμούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Δίου Ολύμπου, με
στοιχεία αλληλογραφίας όπως αναγράφονται στην προμετωπίδα του εγγράφου.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας εξωτερικά του φακέλου τα
εξής:
- πλήρη στοιχεία του προσφέροντος
- τη φράση «προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου»
- τον τίτλο της σύμβασης
- την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών όπως προαναφέρεται.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω ανάθεσης, οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο. Σε
περίπτωση που ζητείται από τις προδιαγραφές, θα πρέπει κατατεθούν σχετικά έγγραφα για την
απόδειξη των όσων αναγράφονται (διαπιστεύσεις κ.λπ.).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του). Η υποχρέωση
αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε,
ΙΚΕ και Ε.Ε ), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) και Συνεταιρισμών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- β. Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα,
- γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα
- δ. Tα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα (Οι Ο.Ε, Ε.Ε,
ΙΚΕ οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (Έκδοσης έως 30
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (Έκδοσης έως 3
μήνες πριν από την υποβολή του). Οι Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (Έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
του) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (Έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του)
-ε. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα η οποία θα αναγράφει:
1) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης,
2) τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο
οικονομικός φορέας
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα παρέχονται από τον
προαναφερθέν υπεύθυνο μηχανικό.
Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η οικονομική προσφορά.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου
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