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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ ληνπιαπηώλ αξρεηνζέηεζεο

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

Ππορ όλοςρ ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ
Παξαθαινύκε όπσο καο απνζηείιεηε, ζύκθσλα κε ην αξ. 120 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4782/2021,πξνζθνξά ησλ παξαθάησ αλαιπηηθά αλαθεξόκελσλ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ.
ςγκεκπιμένα: Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ ληνπιαπηώλ αξρεηνζέηεζεο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2021 κειέηε.
Εθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο: 2.999,81 €
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο: 10/6/2021 ώπα: 14:00
Τπάξρεη άκεζε θαη πιήξεο ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ
www.malian.gov.gr.
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ (dimos@malian.gov.gr) ή ζην αλσηέξσ email.
Σν λόκηζκα ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο ζα είλαη ην επξώ(€). ύκθσλα κε ην άξ.59 ηνπ Ν.4412/16 (Τπνδηαίξεζε
ζπκβάζεσλ ζε ηκήκαηα) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο ζηο ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ. Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ
γίλνληαη δεθηέο.
Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ:
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζει ηηρ ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή)
A/A
1.

ΤΛΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΓΙΦΤΛΛΗ ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΔΣΡ.

ΜΟΝΑΓΔ

39132000-6

ΣΔΜ.

24,00

ΣΙΜΗ ΜΟΝ.
100,80

Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξόζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ
εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε δεκνζίεπζε κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ (παξ. 1 αξ. 127, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξ. 107 ηνπ Ν. 4497/17) θαη
ζπγθεθξηκέλα κέρξη 7/6/2021.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα θαη
ζην άξζξν 221, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απόξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο
ζύκβαζεο. Σν παξάβνιν απηό απνηειεί δεκόζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή από ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθό όξγαλν. (άξζξν 127 παξ.1 θαη 2 ηνπ
Ν.4412/2016).
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, με εκηιμώμενη αξία ανώηεπη ηων 2.500 εςπώ σωπίρ
Φ.Π.Α, ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο/κεηνδόηεο πξνζθνκίδεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. α) Τπεύθςνη δήλωζη εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ όηη δελ
ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 ή
β) απόζπαζμα ποινικού μηηπώος.
ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε ππεύζπλε δήισζε ή ην απόζπαζκα πνηληθνύ
κεηξώνπ ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε
79Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ
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(Ι.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε
ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ
παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019).
Σν απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ γίλεηαη απνδεθηό κε εκ/λία έθδνζεο έσο ηξείο(3) κήλεο πξηλ ηελ
ππνβνιή από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν. Η ππεύζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ έρεη
ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή κεηά ηελ πξόζθιεζε
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο.
2. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016), κε ηζρύ θαη θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο θαη έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν
(άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019
3. Φορολογική ενημερότητα. κε ηζρύ θαη θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη έσο ηξεηο (3)
κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν (άξζξν 80 παξ. 12 ηνπ Ν.
4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 7 αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019

Ο αλάδνρνο ππνρξεσηηθά πξνζθνκίδεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζύκβαζε.
Επηζεκαίλεηαη όηη ππάξρεη ππνρξέσζε έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηπρόλ ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξ. 24 ηνπ Ν. 4412/16.
Σελ κε αξ. 828/7320/2020 απόθαζε Δεκάξρνπ πεξί Οξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ ΔΗΜΟΤ ΜΑΝΣΟΤΔΙΟΤ-ΛΙΜΝΗΑΓ. ΑΝΝΑ - Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ & Οξηζκνύ εληεηαικέλσλ Δεκνηηθώλ πκβνύισλ (ΑΔΑ: Ω75ΛΩΛ5ΞΞΟ).
ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ

ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
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