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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Ο Δήκνο Μπηηιήλεο πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: "Μίζθωζη Φωηοησπικών Μητανημάηων Γήμοσ ΜΤΣΙΛΗΝΗ"
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζ. 638/22-112019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β) ε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο
Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο (ή πξφηαζεο) αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε
δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΔ 80/2016 θαη
ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 1.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ κέζα ζε
εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο νκάδαο εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο, κέρξη θαη ηηο 14:00΄ ηης
Παραζκεσής 06-12-2019.
Ο θάθεινο ζα αλαγξάθεη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα εμήο:
ΠΡΟ: Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Δήκνπ
ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

αο γλσξίδνπκε φηη ν ανάδοτος, πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016,
ππνρξενχηαη λα καο απνζηείιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη δελ ζπλδξάκνπλ νη
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 (αληί Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ) . Η ππνρξέσζε
αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ
Δηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ
Ν.4412/2016),
2. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα (ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο),
3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 73 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) (ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο),

4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο (εάλ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ) (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016) (λα έρνπλ εθδνζεί έσο
ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο),
5. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Επηκειεηήξην(λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ),
6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ηεξεί ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18.
Αξκφδηνο ππάιιεινο θ. Αλησλέιινο Μαξίλνο ζηα ηειέθσλα θαη mail πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
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