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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Ο Δήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάζεζε ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκό
106/2020 ηερληθή κειέηε ηεο Δ/λζεο Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο θαη ηελ
ππ’ αξηζκό πξση. 36793/16-11-2020 απόθαζε Δεκάξρνπ, σο εμήο:
●

«Τπεξεζίεο κίζζσζεο γεξαλνθόξσλ νρεκάησλ 2020» πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο, ζπλνιηθνύ

πνζνύ 5.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17%.
Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη
ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρνπλ εθδνζεί oi ππ’ αξηζκ. 789/2020,
790/2020 Απνθάζεηο Αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία κέρξη θαη ηελ
20/11/2020.
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε,
καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (ή ππεύζπλε δήισζε - άξζξν 43 παξ.7αγ Ν.4605/2019, ΦΕΚ 52
Α’). Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο
επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.) θαη β) ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν,
θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξηώλ (Α.Ε.).
2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό.
3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016).
4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο γηα ζπκκεηνρή κε
αληηπξόζσπν (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016).
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Σα δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη, θαηά θαλόλα, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο, ώζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ην επίθαηξν ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ βεβαηώλνπλ. Καηά παξέθθιηζε ηνπ αλσηέξσ
θαλόλα, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί πξν ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο πξόζθιεζεο, κπνξνύλ λα
ππνβιεζνύλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηνπο
(Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 5035/28-09-2018).

Ο Δήμαρτος Μστιλήνης
Εσστράτιος Κύτελης
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