Λίµνη, 9/9/2019
Αριθµ. Πρωτ.: 8296
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Προϋπολογισµού,Λογιστηρίου &
Προµηθειών
Ταχ.∆/νση: 34005 Λίµνη Ευβοίας
www.malian.gov.gr
Πληροφορίες: Α.Μπατσακούτσα
Τηλ.:2227350133,FAX:2227350116
e-mail:ampatsakoutsa@0669.syzefxis.gov.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ. / ΚΟΙΝΩΝΙΚ. / ΑΘΛΗΤΙΣΜ.

ΚΩ∆. ΧΡΕΩΣΗΣ: 15.6631.0000
Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προς τον/ην κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ε∆ΡΑ: ,

Προς όλους
τους ενδιαφερόµενους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Α.Φ.Μ.:
∆ΟΥ:
ΤΗΛ.:

Παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε, σύµφωνα µε το αρ. 120 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, προσφορά των παρακάτω
αναλυτικά αναφερόµενων ΥΛΙΚΩΝ / ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ. / ΚΟΙΝΩΝΙΚ. / ΑΘΛΗΤΙΣΜ.
Συγκεκριµένα: Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού για το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, σύµφωνα µε την υπ'
αρ. 12/2019 µελέτη της Υπηρεσίας
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης: 1.943,26 €
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς: ∆ευτέρα, 23/09/19 ώρα: 14:00
Υπάρχει άµεση και πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση σταέγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
www.malian.gov.gr.
Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή στο e-mail (dimos@malian.gov.gr) του ∆ήµου υπόψη του αρµοδίου για την
αξιολόγηση υπαλλήλου: ΤΣΟΥΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (Υπηρεσία: ΑΝΕΥ, Τµήµα: ∆ΟΜΗ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ", Ειδικότητα: ΠΕ
ΚΟΙΝ./ΛΕΙΤ.),
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 οικονοµικού φορέα.
Το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής θα είναι το ευρώ(€). Σύµφωνα µε το άρ.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)
1

ΥΛΙΚΑ / ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ[ACCUTREND-CHOLESTEROL]

2
3
4
5
6

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
ΚΟΥΤΙΑ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ
14,00

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ[SOLUS V2]

ΚΟΥΤΙΑ

12,00

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ[ACCU-CHEK AVIVA]

ΚΟΥΤΙΑ

4,00

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ

ΚΟΥΤΙΑ

12,00

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ[ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ]

ΤΕΜ.

12,00

ΓΑΝΤΙΑ[ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ LARGE]

ΚΟΥΤΙΑ

1,00

7

ΓΑΝΤΙΑ[ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MEDIUM]

ΚΟΥΤΙΑ

2,00

8

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤΕΜ.

1,00

9

ΑΛΟΙΦΗ[ΑΝΤΙΪΣΤΑΜΙΝΙΚΗ]

ΤΕΜ.

2,00

10

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

ΤΕΜ.

2,00

11

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

ΤΕΜ.

1,00

12

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ∆Α

ΤΕΜ.

1,00

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 άρ. 107 του Ν. 4497/17) και συγκεκριµένα µέχρι ∆ευτέρα, 16/09/19.
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 ∆ηµοσίου
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 γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
(άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)
Συνέχεια στη σελίδα 2

Συνέχεια από σελίδα 1

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, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (παρ. 11 αρ. 73, όπως
προστέθηκε µε το άρ. 107 Ν. 4497/17), παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας να µας αποστείλετε Υπεύθυνη ∆ήλωση (αρ.
79 του Ν.4412/2016) ότι διαθέτετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικόµητρώο 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 τηςπρόσκλησης)
3. Απόαπασµα 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 ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου.(ηµ/νία έκδοσης έως τρείς(3) µήνες πριν την υποβολή από τον
προσωρινό ανάδοχο) ή Υπεύθυνη ∆ήλωση (αρ. 43 παρ. 7 Ν. 4605/19 περίπτωση αγ΄) µε ηµ/νία υπογραφής µεταγενέστερης
της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
4. Πιστοοιητικό µη πτώχευσης, εκκαθάρισηςκ.λ.π.(ηµ/νία έκδοσης έως τρείς(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 φορολογικ ήςενηµερότητας (µε ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς).
7. Εφόσον πρόκειται 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. (άρ. 80 παρ. 2γ΄, 376 παρ. 17Ν.4412/16, όπως προστέθηκε µε
το άρ. 43 παρ. 46α΄του Ν. 4605/19 - αντικαθιστά το πιστ/κό που εκδίδεται από τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της
Σ.Ε.Π.Ε µέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοσή του.)
Ο ανάδοχος υποχρεωτικά προσκοµίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειµένου να του ανατεθεί η σύµβαση.Επισηµαίνεται ότι
υπάρχει υποχρέωση έγγραφης γνωστοποίησης στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρ. 24 του Ν. 4412/16.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

