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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
Ο Δόμοσ μασ ενδιαφϋρεται να αναθϋςει την προμόθεια με τύτλο: "Ειςφορϊ για την Εξαςφϊλιςη Μϋςων Άμαχου
Πληθυςμού" – Προμόθεια και Εγκατϊςταςη ςειρόνων ςυναγερμού πολιτικόσ προςταςύασ,
προώπολογιζόμενησ αξύασ ποςού 16.380,00 με ΥΠΑ (17%).
Για την κϊλυψη τησ δαπϊνησ τησ ανωτϋρω προμόθειασ ϋχει εκδοθεύ α) η με αριθ. 823/13-11-2020 Απόφαςη
Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ και β) η βεβαύωςη τησ αν. Προώςταμϋνησ τησ Διεύθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών για την
ύπαρξη διαθϋςιμου ποςού, τη ςυνδρομό των προώποθϋςεων τησ παρ. 1α του ϊρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη
δϋςμευςη ςτο οικεύο Μητρώο Δεςμεύςεων τησ αντύςτοιχησ πύςτωςησ.
χετικό η αριθμ 147/2020 μελϋτη τησ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου Μυτιλόνησ.
Κριτόριο ανϊθεςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ.
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποψόφιοι προμηθευτϋσ, υποβϊλλουν προςφορϊ για το ςύνολο των
ειδών τησ προμόθειασ.
Παρακαλούμε να μασ αποςτεύλετε ςχετικό προςφορϊ για την ανωτϋρω προμόθεια ςτο πρωτόκολλο του Δόμου,
μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, μϋχρι και την 23-12-2020 ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 14:00.
Οι φϊκελοι των προςφορών μπορούν να κατατύθενται ςτο πρωτόκολλο του Δόμου Μυτιλόνησ (Ελ. Βενιζϋλου 1317, Μυτιλόνη Σ.Κ. 81132) με τουσ παρακϊτω τρόπουσ:
1. Εύτε αυτοπροςώπωσ,
2. Εύτε από νόμιμο εκπρόςωπο,
3. Εύτε ταχυδρομικϊ (ςφραγύδα ταχυδρομεύου), κατόπιν ϋγκαιρησ, ςχετικόσ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ
Αρχόσ,
4. Εύτε με υπηρεςύα ταχυμεταφορϊσ (αποδεικτικό ημερομηνύασ αποςτολόσ), κατόπιν ϋγκαιρησ, ςχετικόσ
ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.
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Ο ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ θα αναγρϊφει εξωτερικϊ με κεφαλαύα γρϊμματα τα εξόσ:
ΠΡΟ: Δ/νςη Οικονομικών Τπηρεςιών Δόμου Μυτιλόνησ
Σμόμα Προμηθειών του Δόμου Μυτιλόνησ
ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Για την ςυμμετοχό ςτην ανϊθεςη ςύμβαςησ με τύτλο:
"Ειςφορϊ για την Εξαςφϊλιςη Μϋςων Άμαχου Πληθυςμού"
Προμόθεια και Εγκατϊςταςη
ςειρόνων ςυναγερμού πολιτικόσ προςταςύασ.
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, παρακαλούμε, μαζύ με την προςφορϊ ςασ, να μασ αποςτεύλετε τα
παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
α. Τπεύθυνη δόλωςη εκ μϋρουσ του οικονομικού φορϋα, ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου ότι δεν ςυντρϋχουν οι
λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016. ε περύπτωςη νομικού προςώπου η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δόλωςη υποβϊλλεται εκ μϋρουσ του νομύμου εκπροςώπου του, όπωσ αυτόσ ορύζεται
ςτην περύπτωςη 79Α του Ν.4412/2016 και αφορϊ ιδύωσ: αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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.
Η υπεύθυνη δόλωςη γύνεται αποδεκτό εφόςον ϋχει ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ παρούςασ
πρόςκληςησ.
β. Υορολογικό ενημερότητα
γ. Αςφαλιςτικό ενημερότητα (ϊρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Σα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ (β και γ) 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.
Ο ανϊδοχοσ θα μασ προςκομύςει επιπλϋον:
1.Αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και παραςτατικϊ εκπροςώπηςησ (εϊν ςυμμετϋχει με αντιπρόςωπό του)
(ϊρθρο 93 του Ν.4412/2016).
2. Πιςτοποιητικό εγγραφόσ ςτο Επιμελητόριο.
Σα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ (1 και 2) γύνονται αποδεκτϊ εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ
ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ.
3.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 ςυνταχθεύ μετϊ την ςχετικό ενημϋρωςη του προςωρινού
αναδόχου, από την υπηρεςύα μασ.
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ (με ποινό αποκλειςμού)
Η ςειρόνα επύ ποινό αποκλειςμού θα πρϋπει να ακολουθεύ πλόρωσ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του υπουργεύου
Δημοςύασ Σϊξεωσ Π..Ε.Α. και το πρακτικό No 4/1980 τησ επιτροπόσ Ε.Ε.Τ.Π. με τισ μεταγενϋςτερεσ
ςυμπληρώςεισ τουσ. Η πιςτοπούηςη τησ ςυμμόρφωςησ με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ θα γύνεται με προςκόμιςη
απόφαςησ ϊδειασ κυκλοφορύασ από το αρμόδιο για την ϋγκριςη Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη / Τπηρεςύα
Π.ΑΜ-Π..Ε.Α.
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Επύςησ επύ ποινό αποκλειςμού θα ςυνοδεύεται από τα κϊτωθι ϋγγραφα:
- Πιςτοπούηςη κατϊ CE.
- Πιςτοποιητικό Π..Ε.Α. του αρμόδιου Τπουργεύου. υμβατό με το ςύςτημα αυτόματου τηλεχειριςμού
ΣΑ/Η μϋςω ΟΣΕ,
- Πιςτοποιητικό ηχητικών μετρόςεων.
Επιπλϋον επύ ποινό αποκλειςμού:
1) Με την τεχνικό προςφορϊ θα προςκομιςτεύ υπεύθυνη δόλωςη για την προςφερόμενη εγγύηςη καλόσ
λειτουργύασ τησ ςειρόνασ τουλϊχιςτον για δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνύα παρϊδοςησ και τοποθϋτηςησ. Οι
εγγυόςεισ δύνανται να παρϋχονται εύτε από τον προμηθευτό εύτε από τουσ καταςκευαςτϋσ.
2) Ο προμηθευτόσ θα δεςμεύεται, με υπεύθυνη δόλωςό του, για 1 θετό τουλϊχιςτον υποςτόριξη τησ ςυντόρηςησ,
τησ επιςκευόσ και τησ επϊρκειασ των ανταλλακτικών.
3) Κϊθε τεχνικό προςφορϊ με ποινό μη αποδοχόσ τησ θα πρϋπει να ςυνοδεύεται, με ςυμπληρωμϋνο το φύλλο
ςυμμόρφωςησ με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ με υπογραφό και ςφραγύδα του διαγωνιζόμενου.
4) Η προμόθεια θα παραδοθεύ ϋτοιμη για πλόρη λειτουργύα, τοποθετημϋνη ςτα ςημεύα που θα υποδεύξει η ειδικό
Επιτροπό ό η Επιτροπό παραλαβόσ τησ.

Ο
ΔΗΜΑΡΦΟ
ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΕΛΗ
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