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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
Ο Δόμοσ ΜΤΣΙΛΗΝΗ πρόκειται να προχωρόςει ςτη διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ τησ υπηρεςύασ με τύτλο:
"Εργαςία επιτόπιασ τεχνικήσ υποςτήριξησ (Ε.Ε.Σ.Τ.) των υποδομών πληροφορικήσ κτλ του Δήμου ΜΤΣΙΛΗΝΗ".
Για την κϊλυψη τησ δαπϊνησ τησ ανωτϋρω υπηρεςύασ ϋχει εκδοθεύ α) η υπ’ αριθ. 722/29-09-2020 απόφαςη ανϊληψησ
υποχρϋωςησ και β) η βεβαύωςη του Προώςταμϋνου τησ Οικονομικόσ Τπηρεςύασ, επύ τησ ανωτϋρω απόφαςησ (ό πρόταςησ)
ανϊληψησ υποχρϋωςησ, για την ύπαρξη διαθϋςιμου ποςού, τη ςυνδρομό των προώποθϋςεων τησ παρ 1α του ϊρθρου 4
του ΠΔ 80/2016 και τη δϋςμευςη ςτα οικεύο Μητρώο Δεςμεύςεων.
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο πρωτόκολλο του Δόμου μϋςα ςε ενιαύο ςφραγιςμϋνο
φϊκελο. Κριτόριο κατακύρωςησ η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, βϊςει τιμόσ για το ςύνολο τησ
ομϊδασ ειδών τησ υπηρεςύασ, μϋχρι και την 23-10-2020 ημϋρα Παραςκευό και ώρα 14:00.
Ο φϊκελοσ θα αναγρϊφει με κεφαλαύα γρϊμματα τα εξόσ:
ΠΡΟ: Σμόμα Προμηθειών του Δόμου ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΤΠΗΡΕΙΑ:
"Εργαςύα ετόςιασ επιτόπιασ τεχνικόσ υποςτόριξησ (Ε.Ε.Σ.Τ.) των υποδομών πληροφορικόσ κτλ του Δόμου ΜΤΣΙΛΗΝΗ".
ασ γνωρύζουμε ότι ο κϊθε ςυμμετϋχων, προσ απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού από διαδικαςύεσ
ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων των παρ.1 και 2 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να μασ αποςτεύλει τα
παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
1. Τπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/86, ςτην οπούα θα δηλώνει ότι δεν ςυνδρϊμουν οι λόγοι αποκλειςμού τησ
παρ.1 του ϊρθρου 73 (αντύ Απόςπαςμα ποινικού μητρώου) . Η υποχρϋωςη αφορϊ ιδύωσ: αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών
περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ, ββ) ςτισ περιπτώςεισ
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου (ϊρθρο 80
παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Υορολογικό ενημερότητα (ςε ιςχύ κατϊ τον χρόνο υποβολόσ τησ)
3. Αςφαλιςτικό ενημερότητα (ϊρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ςε ιςχύ κατϊ τον χρόνο υποβολόσ τησ).
Σα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ (2 και 3) γύνονται αποδεκτϊ εφόςον εύναι εν ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ τουσ, ϊλλωσ, ςτην
περύπτωςη που δεν αναφϋρεται χρόνοσ ιςχύοσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ.
4. Πτυχύο ό δύπλωμα ΣΕ Μηχανικού Πληροφορικόσ, ό ΣΕ Σεχνολογύασ Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών ό ΣΕ
Πληροφορικόσ και Σεχνολογύασ Τπολογιςτών.
5. Αποδεικτικϊ επαγγελματικόσ ικανότητασ( ςυμβϊςεισ, βεβαιώςεισ) τουλϊχιςτον τριών (3) ετών ςτο αντικεύμενο, που
να ϋχει ϋχουν αποκτηθεύ ςε οργανιςμούσ αντιςτούχου μεγϋθουσ, εντόσ τησ τελευταύασ πενταετύασ, ότοι τουλϊχιςτον 3
χρόνια ςχετικόσ εμπειρύασ από το 2015 ϋωσ ςόμερα.

Ο ανάδοχοσ θα μασ προςκομίςει επιπλέον:
α. Αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και παραςτατικϊ εκπροςώπηςησ (εϊν ςυμμετϋχει με αντιπρόςωπό του) (ϊρθρο
93 του Ν.4412/2016).
β. Πιςτοποιητικό εγγραφόσ ςτο Επιμελητόριο (να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό
του).
Σα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ (α και β) γύνονται αποδεκτϊ εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν
από την υποβολό τουσ.
γ. Τπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/86, ςτην οπούα θα δηλώνει ότι τηρεύ τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν από
τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016, περύ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ.
Η υπεύθυνη δόλωςη γύνεται αποδεκτό εφόςον ϋχει ςυνταχθεί μετά την ςχετική ενημέρωςη του προςωρινού
αναδόχου, από την υπηρεςία μασ.

Αρμόδιοσ υπϊλληλοσ κ. Αντωνϋλλοσ Μαρύνοσ ςτα τηλϋφωνα και mail που αναφϋρονται παραπϊνω.
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