Λίμνη, 24/2/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 1600
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: 34005 Λίμνη Ευβοίας
www.malian.gov.gr
Πληροφορίες: Μπατσακούτσα Αναστασία
Τηλ.: 2227350133
e-mail: ampatsakoutsa@0669.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς όλους τους ενδιαφερόμενους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, σύμφωνα με το αρ. 120 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, προσφορά των
παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Συγκεκριμένα: Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 4.733,40 €
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 5/3/2020 ώρα: 14:00
Υπάρχει άμεση και πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.malian.gov.gr
Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, στον

οποίο

πρέπει

να

αναγράφονται ευκρινώς α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο
τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής), ε) τα στοιχεία του οικονομικου φορέα ή στο e-mail (dimos@malian.gov.gr) .
Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής θα είναι το ευρώ (€). Σύμφωνα με το αρ. 59 του Ν. 4412/16 (Υποδιαίρεση
συμβάσεων σε τμήματα) γίνονται δεκτές προσφορές ανά ΕΙΔΟΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Κριτήριο αξιολόγησης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
ΑΑ

Περιγραφή

CPV

ΜΜ

30199230-1

Τεμάχιο

500,00

2

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (PREPAID ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (PREPAID 11X23)

30199230-1

Τεμάχιο

3.000,00

0,80

3

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (PREPAID 23X32)

30199230-1

Τεμάχιο

250,00

2,85

4

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

79800000-2

Τεμάχιο

3.250,00

0,03

1

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
3,00

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών (παρ. 1 αρ. 127, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 107 του Ν. 4497/17) και συγκεκριμένα
μέχρι ...............
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο
άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνεται δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
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παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
προστέθηκε με το αρ. 107 Ν. 4497/17), παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε Υπεύθυνη
Δήλωση (αρ. 79 του Ν. 4412/2016) ότι διαθέτετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή/και Γ.Ε.Μ.Η. (ημ/νία έκδοσης έως τριάντα (30) ημέρες πριν
την υποβολή)
2. Πιστοποιητικό οικονομικής δραστηριότητας φορολογουμένου (σχετικής με το αντικείμενο της πρόσκλησης)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου (ημ/νία έκδοσης
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο) ή Υπεύθυνη Δήλωση (αρ. 43 παρ. 7 Ν.
4605/19 περίπτωση αγ') με ημ/νία υπογραφής μεταγενέστερης της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, εκκαθάρισης κ.λ.π. (ημ/νία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή από
τον προσωρινό ανάδοχο)
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους
οφείλει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να καταβάλει εισφορές (με ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς και έως τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο).
6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (με ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς).
7. Εφόσον πρόκεται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93
του Ν. 4412/2016) και ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η (ημ/νία έκδοσης έως τριάντα (30) ημέρες πριν
την υποβολή).
8. Υπεύθυνη δήλωση, με ημ/νία μετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην οποία
δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του προσωρινού αναδόχου, σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (αρ. 80 παρ. 2γ',
376 παρ. 17Ν.4412/16, όπως προστέθηκε με το αρ. 43 παρ. 46α' του Ν. 4605/19 - αντικαθιστά το πιστ/κό που
εκδίδεται από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Σ.Ε.Π.Ε. μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοσή του.)
9. Υπεύθυνη δήλωση, με ημ/νία μετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην οποία
δηλώνεται ότι έχει προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα από όλους τους φορείς που υπάρχει υποχρέωση
ασφάλισης και αναφέρονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης κυρίας και επικουρικής στους οποίους
οφείλεται να καταβάλλονται εισφορές.
10. Υπεύθυνη δήλωση, με ημ/νία μετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην οποία
δηλώνεται ότι δεν υφίσταται, τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 24 του Ν.
4412/2016.
Ο ανάδοχος υποχρεωτικά προσκομίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να του ανατεθεί η σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι υπάρχει υποχρέωση έγγραφης γνωστοποίησης στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουσης
συμφερόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ. 24 του Ν. 4412/16.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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