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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς κ. Ζησίµου Ν. Ασηµένια
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 ∆ήµου.
Συγκεκριµένα: ∆ηµοσίευση των υπ' αρ.1179/20, 1180/20, 1181/20, 1182/20, 1183/20 αποφάσεων ∆ηµάρχου, για
καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2021, σύµφωνα µε την 30/10/12/2020 µελέτη της υπηρεσίας
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης: 597,93 €
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς: 18/12/2020 ώρα: 10:00
Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ή στο ανωτέρω πρωτόκολλο, 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 ΕΙ∆ΟΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Κριτήριο αξιολόγησης:
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή)

ΑΑ

Περιγραφή

CPV

ΜΜ

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας

1

∆ηµοσίευση Απόφ.∆ηµάρχου 1179/2020 (2στήλες χ 22cm)

79970000-4

Τεµάχιο

44,00

2,00

2

∆ηµοσίευση Απόφ.∆ηµάρχου 1180/2020 (2στήλεςχ22,3cm)

79970000-4

Τεµάχιο

44,60

2,00
2,00

3

∆ηµοσίευση Απόφ.∆ηµάρχου 1181/2020 (2στήλεςχ22,75cm)

79970000-4

Τεµάχιο

45,50

4

∆ηµοσίευση Απόφ.∆ηµάρχου 1182/2020 (2στήλεςχ22,5cm)

79970000-4

Τεµάχιο

45,00

2,00

5

∆ηµοσίευση Απόφ.∆ηµάρχου 1183/2020 (2στήλεςχ31cm)

79970000-4

Τεµάχιο

62,00

2,00

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 να µας προσκοµίσετε, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Υπεύθυνη δήλωση 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. ή απόσπασµα ποινικού µητρώου. Σε
περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση ή το απόσπασµα ποινικού µητρώου
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υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016
και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων
εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9
του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) Το απόσπασµα ποινικού
µητρώου γίνεται αποδεκτό µε ηµ/νία έκδοσης έως τρείς(3) µήνες πριν την υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο Η
υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς ή µετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
2. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), µε ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς και έως τρεις (3) µήνες πριν την ηµεροµηνία υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 80 παρ.12
του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
3. Φορολογική ενηµερότητα, µε ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και έως τρεις (3) µήνες πριν
την ηµεροµηνία υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Ο ανάδοχος υποχρεωτικά προσκοµίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειµένου να του ανατεθεί η
σύµβαση.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.9
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.15 του άρθρου 107
του Ν.4497/2017)]
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