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ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ο

Δήμος

Κοζάνης

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 στους
Κ.Α. 30.6261.0008 (ΑΑΥ542)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
95/20 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 2.812,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 675,0 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.487,50
€.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν
αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους
εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 25-5-2020 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ . και ώρα 11 π.μ..
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι
εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με
το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης και της υπ’ αριθ. 95/20 μελέτης και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες που
προσφέρω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε
διαγωνισμού του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016)
4.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν βρίσκεται σε μια από
τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης), λόγω
της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

5.

Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς

Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
προς απόδειξη των ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου προ της υπογραφής της
σύμβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά
τις εργάσιμες ημέρες επί της μελέτης στην Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τηλ. 2461350400 και επί της
διαδικασίας της προμήθειας- υπηρεσίας στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24613 50344 – 24613 50360 –
24613 50397.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Καραλιώτας Χρήστος
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
περιεχόμενο της μελέτης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου
και στην ηλεκτρονική δ/νση www.cityofkozani.gov.gr
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