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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (πρ/σμου 3.299,64 € με ΦΠΑ). Για την
κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 727/06-06-2019,
(7ΧΧΕΩΛΗ-ΓΟΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την
ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4
του Π.Δ. 80/2016 και τη δημοσίευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων .
Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν σφραγισμένες
προσφορές, στο πρωτόκολλο (ημιόροφος) του Δήμου Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15, Τ.Κ. 32 131
μέχρι την Πέμπτη 22/08/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η Προσφορά υποβάλλεται σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος).
Μέσα στον κυρίως φάκελο (ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016) θα υπάρχουν :
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. (Ξεχωριστός φάκελος, όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
Πρόσφατο πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις α) φορολογικές, β) ασφαλιστικές υποχρεώσεις (ΙΚΑ – ΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ
ΤΕΒΕ)
1. Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET, ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος
2. ‘Οταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα
( καταστατικό, ΦΕΚ, κλπ ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα
μέλη κλπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα σε αντικατάσταση του α) Ποινικού μητρώου &
β) του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, που να δηλώνει ότι :
α) δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που
αναφέρονται στο Καταστατικό και
β) δεν έχουν επιβληθεί πράξεις προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης και έως την λήξη της. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου να έχει εκδοθεί έως
τρείς μήνες πρίν από την υποβολή του.Τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.
2. (Ξεχωριστός φάκελος όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
Η Τεχνική Προσφορά όπως αναλυτικά αναφέρεται στην συγγραφή υποχρεώσεων της υπ’
αρίθμ. 37/2019 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε
γνώση των τεχνικών προδιαγραφών (αποτελούμενες από την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τους αποδέχεται
πλήρως

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Ξεχωριστός φάκελος όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
Υποφάκελος καλά σφραγισμένος με την οικονομική προσφορά η οποία δεν πρέπει να
έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, σημειώσεις και διορθώσεις.
Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν
λαμβάνεται υπόψη.

‘Οταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό,
ΦΕΚ, κλπ ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη κλπ.
Επισυνάπτεται : Η υπ΄ αρίθμ. 37/28-05-2019 Μελέτης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Λεβαδέων.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261350829 (Π. Καραλή) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
Αλεστάς Αθανάσιος

