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ΠΡΟΦΟΡΑ

Ο Δήκνο Πύξγνπ, θαηόπηλ ηνπ αξηζκ. πξση. 6991/10-03-2020 Πξσηνγελνύο αηηήκαηνο
ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ – Δεκνηηθό πκβνύιην, ελδηαθέξεηαη
λα ζαο αλαζέζεη ηελ ππεξεζία καγλεηνθώλεζεο θαη απνκαγλεηνθώλεζεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ην έηνο 2020-2021. Παξαθαινύκε, όπσο καο απνζηείιεηε
ζρεηηθή νηθνλνκηθή – ηερληθή πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηελ από 12-02-2020 κειέηε .
Η πξνζθνξά θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν θαη απνζηέιινληαη ή θαηαηίζεληαη ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηνπ Δήκνπ Πύξγνπ
(Πνιύθεληξν–Παηξώλ θ΄ Σ.Πεηξνπνύινπ

Πύξγνο – Ηιείαο ΣΚ 27131 ). ην εμσηεξηθό κέξνο

ηνπ θαθέινπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ζαο θαη ε έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΟΦΩΝΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΩΝΗΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩΝ ΣΟΤ Δ».
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ: έσο θαη ηελ Πέμπτη

19-03-2020 και ώρα

10.00 π.μ.

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο
δεκνζίσλ

ζπκβάζεσλ

ησλ

παξαγξάθσλ

1

θαη

2

ηνπ

άξζξνπ

73

ηνπ

Ν.4412/2016

παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε θαη:
1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ππεύζπλε δήισζε όηη δελ ζπληξέρνπλ
νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνύ
πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε ππεύζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ

εθπξνζώπνπ ηνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ λ.4412/2016 θαη αθνξά
ηδίσο: ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνύρσλ
εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο
πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ λ.4412/2016, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ
παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4506/2019).
Η ππεύζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ έρεη ζπληαρζεί μετά την κοινοποίηση
της

πρόσκληση για σποβολή προσυορών (άξζξν 80 παξ. 12 ηνπ λ.4412/2016, όπσο

ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4506/2019).
2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.
3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα

(ΙΚΑ θαη ΟΑΕΕ

Εηαηξείαο θαη Δηνηθνύλησλ)

4. Εθόζνλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ (π.ρ. θαηαζηαηηθό).
Σπρόλ έλζηαζε θαηά ηεο παξνύζαο
ηελ

θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία

πξόζθιεζεο , ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ

ππνβνιήο πξνζθνξώλ . Γηα ην παξαδεθηό ηεο έλζηαζεο

απαηηείηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ , όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 ,
ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε

θ΄ ηζρύεη κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν.4605/2019.

Η παξνύζα θαηαρσξείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Πύξγνπ (URL: www.cityofpyrgos.gr)
θαζώο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο (Πνιύθεληξν).
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