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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Πύργου έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 4/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ΄ Περιβάλλοντος και
συγκεκριμένα το τμήμα Γ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο : <<ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ>>,
προϋπολογισμού δαπάνης

24.631,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

24%

2. Το αριθμ. πρωτ. 489 Τ.Υ/13-03-2020 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
κ΄ Περιβάλλοντος , όπως καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 20REQ006447734
2020-03-18
3. Την αριθμ. πρωτ. 144/17-03-2020 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων , η αποσύνδεση του τμήματος Γ , με τίτλο: << ΑΔΡΑΝΗ
ΥΛΙΚΑ>> , προϋπολογισμού δαπάνης

24.631,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

24%

4. Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016
δεδομένου ότι: α) η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων
των τμημάτων της προμήθειας και η αξία του τμήματος Γ είναι μικρότερη από 80.000,00 € κι
β) η αποσύνδεση γίνεται κατά παρέκκλιση από το προβλεπόμενο στις παρ. 8 και 9 του

άρθρου 6 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την παρ. 10 του ιδίου άρθρου και γ) η
ανάδειξη του αναδόχου για το εν λόγω τμήμα προτείνεται να γίνει με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης διότι η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 24.800,00 €
5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
ενδιαφέρεται να σας αναθέσει , την προμήθεια << ΑΔΡΑΝΏΝ ΥΛΙΚΏΝ >> για τις
ανάγκες του Δήμου μας , όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
αριθμ. 4/2020 συνταχθείσας μελέτης (ΤΜΗΜΑ Γ) .
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά (κλειστή) , μέχρι και την Πέμπτη
26/03/2020 και ώρα 13:00 μ.μ
Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας
και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας ,(Πολύκεντρο–Πατρών
Ηλείας

κ΄ Τ. Πετροπούλου

Πύργου –

ΤΚ 27131 ). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο

αναγράφονται , η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ο τίτλος της προμήθειας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ) για την οποία υποβάλλεται η προσφορά

και τα στοιχεία του οικονομικού

φορέα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και:
1. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση 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 πρόσκληση για υποβολή προσφορών. (άρθρο 80 παρ.12

του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για μισθωτούς και μη μισθωτούς (άρθρο 80 παρ.2 του
Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του
άρθρου 43 του Ν.4605/2019
4.

Εφόσον πρόκειται για

νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού

προσώπου (π.χ. καταστατικό).
5. Τυχόν ένσταση κατά της παρούσας

πρόσκλησης , υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών . Για το παραδεκτό
της ένστασης απαιτείται παράβολο υπέρ του Δημοσίου , όπως ορίζεται στο άρθρο 127
του

Ν. 4412/2016

, το οποίο

τροποποιήθηκε

κ΄ ισχύει

με το

άρθρο

43

του

Ν.4605/2019.Η παρούσα καταχωρείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος (Πολύκεντρο).
Η παρούσα καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου (URL: www.cityofpyrgos.gr
καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πολύκεντρο).
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