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Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :
«Μέσων Ατομικών Προστασίας Μ.Α.Π.»
Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #12.856,57€# με Φ.Π.Α.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 249/2020,
250/2020,251/2020, 252/2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του
Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί των ανωτέρω αποφάσεων 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 249/2020,250/2020,251/2020, 252/2020
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και συγκεκριμένα με τις διαδικασίες που ισχύουν όταν
συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 158 του ν.3463/2006
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την
15/06/2020 και ώρα 14:00 σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη που εγκρίθηκε με
την υπ.αρ.364/2020 Απόφαση Δημάρχου
Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου
του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
Ηράκλεια ΤΚ 62400
Οικονομική Υπηρεσία
για την πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου : 5648/09-06-2020
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, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνετε την ικανότητα να
τα προσκομίσετε πριν την ανάθεση:
•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους

•
•
•
•

διαχειριστές, ββ)στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Πιστοποιητικό οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τους φορείς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Και αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου

Συνημμένα:
1) Μελέτη -Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο Αντιδήμαρχος

Χαβαλές Δημήτριος

