ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΣΗ: Οικονομικώών Υπηρεσιώών
Τμηώ μα: Προμηθειώών
Πληροφοριώες: Π. Καραληώ , Θ. Στεφαώ νου, Ε. Κοσμιώδη
Τηλεώ φώνο: 2261350829 - 883
Αριθ. Μελέτης 5223/8.3.2018

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
16/4/2018
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
8329

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ποσού #7.092,80 €# (άνευ ΦΠΑ)
Ο Δηώ μος Λεβαδεώ ών προβαιώνει σε προώ σκληση εκδηώ λώσης ενδιαφεώ ροντος για την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (πρ/σμου 8.795,03 € με ΦΠΑ).

Προσκαλειώ φυσικαώ ηώ νομικαώ προώ σώπα ηώ ενώώσεις προσώώπών, να υποβαώ λλουν σφραγισμεώ νες
προσφορεώ ς με τα παρακαώ τώ δικαιολογητικαώ συμμετοχηώ ς στο πρώτοώ κολλο (ημιοώ ροφος) του
Δηώ μου Λεβαδεώ ών, Σοφοκλεώ ους 15, Τ.Κ. 32 131, εώ ώς την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 ημεώ ρα και
ώρα 14:00 μ.μ.
Η υπηρεσία θα εκτελεστειώ με τη διαδικασιώα της απευθειώας αναώ θεσης συώ μφώνα με τις διαταώ ξεις
του Ν. 4412/2016 και με κριτηώ ριο επιλογηώ ς την πλεώ ον συμφεώ ρουσα αποώ οικονομικηώ αώ ποψη
προσφοραώ αποκλειστικαώ βαώ σει τιμηώ ς (χαμηλότερης).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η Προσφοραώ υποβαώ λλεται σε καλαώ σφραγισμεώ νο φαώ κελο (κυριώώς φαώ κελος).
Μεώ σα στον κυριώώς φαώ κελο (ώς αποώ δειξη της μη συνδρομηώ ς τών λοώ γών αποκλεισμουώ αποώ
διαδικασιώες συώ ναψης δημοσιώών συμβαώ σεών τών παρ. 1 και 2 του αώ ρθρου 73 του Ν.4412/2016
συώ μφώνα με τις διαταώ ξεις τών παρ.2 και 3 του αώ ρθρου 80 του Ν.4412/2016) θα υπαώ ρχουν :
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Ξεχώριστοώ ς φαώ κελος, οώ που θα αναγραώ φεται εξώτερικαώ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Τα δικαιολογητικαώ συμμετοχηώ ς οώ πώς αναλυτικαώ αναφεώ ρονται στην συγγραφηώ υποχρεώώσεών
της υπ’ αριώθμ. πρώτ. 5223/8.3.2018 Μελεώ της της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του
Δηώ μου Λεβαδεώ ών.
Προώ σφατο πιστοποιητικοώ αποώ την αρμοώ δια αρχηώ αποώ το οποιώ ο να προκυώ πτει οώ τι ειώναι
ενηώ μεροι ώς προς τις α) φορολογικεώ ς, β) ασφαλιστικεώ ς υποχρεώώσεις, γ) αποώ σπασμα ποινικουώ
μητρώώου (τελευταιώου τριμηώ νου) αποώ την αρμοώ δια δικαστικηώ αρχηώ δ) προώ σφατη εκτυώ πώση
μεώ σώ TAXISNET, ενεργουώ ς δραστηριοώ τητας επιτηδευώ ματος και ε) προώ σφατο πιστοποιητικοώ αποώ
τη Διευώ θυνση Προγραμματισμουώ και Συντονισμουώ της Επιθεώώρησης Εργασιακώών Σχεώ σεών, αποώ
το οποιώο να προκυώ πτουν οι πραώ ξεις επιβοληώ ς προστιώμου που εώ χουν εκδοθειώ σε βαώ ρος του
οικονομικουώ φορεώ α σε χρονικοώ διαώ στημα δυώ ο (2) ετώών αποώ την ημερομηνιώ α ληώ ξης της
προθεσμιώας υποβοληώ ς προσφοραώ ς. Μεώ χρι την ολοκληώ ρώση της διαδικασιώας υλοποιώησης της
σχετικηώ ς λειτουργικοώ τητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ προβλεώ πεται αντικαταώ σταση του πιστοποιητικουώ με
ένορκη βεβαίωση βαώ σει του υπ΄ αρ. ΕΣ-334130-2017/10001/13-12-2017 εώ γγραφοώ της.
Επιώσης τα δικαιολογητικαώ που αναφεώ ρονται στην υπ’ αριώθμ. πρώτ. 5223/8.3.2018 Μελεώ τη της Δ/νση
Δ/κών Υπηρεσιώών (αρθ. : ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

‘Οταν προώ κειται για νομικαώ προώ σώπα με τα απαραιώτητα νομιμοποιητικαώ εώ γγραφα
(καταστατικοώ , ΦΕΚ, κλπ) ώώστε να προκυώ πτει ο διαχειριστηώ ς του νομικουώ προσώώπου, τα μεώ λη
κλπ.
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Ξεχώριστοώ ς φαώ κελος οώ που θα αναγραώ φεται εξώτερικαώ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
Υποφαώ κελος καλαώ σφραγισμεώ νος με την οικονομικηώ προσφοραώ η οποιώα δεν πρεώ πει να
εώ χει ξυώ σματα, σβησιώματα, προσθηώ κες, σημειώώσεις και διορθώώσεις.
Εφοώ σον τα παραπαώ νώ δικαιολογητικαώ δεν ειώναι πληώ ρη, η προσφοραώ θεώρειώται ελλιπηώ ς και δεν
λαμβαώ νεται υποώ ψη.

Επισυναώ πτεται : Η υπ΄ αριώθμ. πρώτ. 5223/8.3.2018 Μελεώ της της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δηώ μου Λεβαδεώ ών.
Πληροφοριώες στα τηλεώ φώνα 2261 3 50829 - 883 ( Π. Καραληώ , Θ. Στεφαώ νου, Ε. Κοσμιώδη) .

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα

