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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μυτιλήνη: 29/7/2022
Αριθ. Πρωτ.: 25183

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 32
Πληροφορίες: Σάκκης Ευστράτιος
Τηλ: 2251350606
E-Mail: prasino@mytilene.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 16.565,16 με ΦΠΑ (24%).
Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, σύμφωνα με την σχετική α) με αριθ. 681/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με
ΑΔΑΜ 22REQ011008821 και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, για την ανάθεση μίσθωσης με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ",
στον Κ.Α. 70.6235.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 24955000-3 Χημικές
Τουαλέτες.
Η μίσθωση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει
τιμής.
Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 48/2022 μελέτης, ενδεικτικού
προϋπολογισμού: 16.565,16 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Κατάθεση προσφορών:
Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφοράς: η 3/8/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.
Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με τους παρακάτω τρόπους:
1. Eίτε αυτοπροσώπως,
2. Eίτε από νόμιμο εκπρόσωπο,
3. Eίτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), κατόπιν ενημέρωσης σχετικά της αναθέτουσας αρχής για την αποστολή,
4. Eίτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (ημερομηνία αποστολής -voucher), κατόπιν ενημέρωσης σχετικά της αναθέτουσας αρχής
για την αποστολή.
Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ 81132.
Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.
Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:
ΠΡΟΣ: Δ/νση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την προμήθεια με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ»
Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για δώδεκα (12) μήνες
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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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:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συνδράμουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 . 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
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [να έχει εκδοθεί τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή του] και Υπεύθυνη δήλωση (1) εκ μέρους
του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους
του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και
τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης
της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του
Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ατομική, εταιρείας και νομίμων εκπροσώπων αυτής σε
περίπτωση εταιρείας (άρθρο 73 π.2 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και Υπεύθυνη δήλωση (2) ότι δεν έχει
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του
οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
5. Υπεύθυνη δήλωση (3) περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του
Ν.4782/2021).
6. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με

αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) (να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους ).
7. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο με το οποίο θα αποδεικνύεται το σχετικό επάγγελμα για το οποίο προσφέρει τις
υπηρεσίες του στο Δήμο (να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του).
8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως
τους όρους της αριθ. 112/2021 μελέτης στην οποία θα δηλώνεται επίσης ότι:
«αποδέχεται και είναι απόλυτα ενήμερος των όρων της μελέτης, της φύσης της μίσθωσης, εργασίας, των γενικών και τοπικών
συνθηκών για την εκτέλεση αυτής καθώς και για οποιαδήποτε ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να
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επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών.»

9. Υπεύθυνη δήλωση (5) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας.
10. Πιστοποιητικό από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του εργολάβο. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποκαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
νομίμου εκπροσώπου αυτού ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος του πράξης επιβολής προστίμου για
παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας ή από υπεύθυνη δήλωση(6) .
11. Υπεύθυνη δήλωση
ότι το προσωπικό που απασχολεί έχει την απαιτούμενη εμπειρία για την εκτέλεση των
προβλεπόμενων εργασιών, ότι θα διαθέσει στο προσωπικό που απασχολεί όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέσα
ατομικής προστασίας.
12. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που θα περιλαμβάνει τυχόν βλάβη που θα προκληθεί σε τρίτους

από ατύχημα.
13. Άδεια εναπόθεσης λυμάτων σε Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων εντός ορίων του Νομού Λέσβου

• Πιστοποιήσεις :
α) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, για την προστασία του Περιβάλλοντος
β) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για την διασφάλιση ποιότητας
γ) EΛOT 18001:2008/OHSAS 18001:2007, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ή ισοδύναμες των ανωτέρω
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Για τα οχήματα μεταφοράς , αντλητικών συγκροτημάτων και δεξαμενής λυμάτων :
• Αντίγραφο ασφαλιστηρίου του οχήματος .
• Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας .
• Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας.
• Αντίγραφο Κ.Τ.Ε.Ο.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διαθέτει ο συμμετέχων το απαραίτητο προσωπικό ή εξοπλισμό, θα πρέπει να
προσκομίσει υπεύθυνες δηλώσεις των ατόμων που θα συνεργαστεί, όπου θα δηλώνουν ότι δέχονται να
συνεργαστούν μαζί του για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.
Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο στην υπηρεσία και θα
συνοδεύουν την σύμβαση.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα, μαζί με σχετική σύμβαση (εφόσον
απαιτείται).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης, Κα Γεωργία Μπλέτσα, στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: gewrgiampletsa@gmail.com, και Τηλ: 22513 50595.

Ο Δήμαρχος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIA
BLETSA
Ημερομηνία: 2022.07.29 14:12:32
EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ευστράτιος Κύτελης
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