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Οικονομικούς φορεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης- Αγίας Άννας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση
υπηρεσίας: Ασφάλιστρα οχημάτων και μηχανημάτων, εκτιμώμενης αξίας 9.703,00 €
(συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
και σύμφωνα με το άρθρο 2, περ. 31 του Ν. 4412/2016 προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς
να υποβάλλουν προσφορές.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δύνανται να παρέχουν την ανωτέρω υπηρεσία, να
καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την 18-3-2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 π.μ.
Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή στο e-mail (dimos@malian.gov.gr) του
∆ήµου υπόψη του αρμοδίου για την αξιολόγηση υπάλληλου ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ (Υπηρεσία ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ΚΗΠΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 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)
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
Παρασκευή, 20/12/19.
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)

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, µε εκτιµώµενη αξία
ανώτερη των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α 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:
 Εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή/και Γ.Ε.Μ.Η(ηµ/νία έκδοσης έως
τριάντα(30) ηµέρες πριν την υποβολή)
 Πιστοποιητικό οικονομικής δραστηριότητας φορολογουμένου (σχετικής µε το αντικείμενο
της πρόσκλησης)
 Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) κα 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου.(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 µμεταγενέστερης της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
 Πιστοποιητικό µη πτώχευσης, εκκαθάρισης κ.λ.π.(ηµ/νία έκδοσης έως τρείς(3) µήνες πριν
την υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο)
 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).
 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (µε ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς).
 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.
 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.
Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει της τεχνικής περιγραφής
και του ενδεικτικού προϋπολογισμού που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση και
λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις.
Η παραπάνω υπηρεσία θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Ν. 4412/2016) και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές
προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας.
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