ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ

∆ήµος Ελευσίνας, 15/09/2020
Α. Π.: οικ. 14915

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Tμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
Πληροφορίες: Στ. Κοσκινίδη
Τηλ. 2105537 246
Fax: 2105537 268
Email:prom2@elefsina.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος Ελευσίνας έχει την ανάγκη να προμηθευτεί
«RAPID TEST- COVID 19», προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία από τον νέο κορωνοϊό (covid-19),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
από το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 αξίας 7.950,00 € με ΦΠΑ.

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και
σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο
εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 17η / 09 / 2020 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή που ακολουθεί .

Κ.Α.Ε. 15.6631.0003 RAPID TEST- COVID 19
(Υπό αναμόρφωση)
Αρ. Μελ : 117/2020
CPV: 33124130-5

Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος Ελευσίνας πρόκειται να αναθέσει την δαπάνη που
αφορά στην προμήθεια «RAPID TEST- COVID 19», έχοντας αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της υγείας
των εργαζομένων, μέσω

της πρόληψης και του ελέγχου της διασποράς του κορονοιού, ενόψει του

αναμενόμενου Β κύματος διασποράς του.
Η δαπάνη θα προβλεφθεί στον υπό αναμόρφωση προϋπολογισμό μετά από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ και
περιγραφή ««RAPID TEST- COVID 19» ώστε

να

αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του

νέου

κορωνοϊου, ενόψει του αναμενόμενου Β κύματος διασποράς του.
Για τον λόγο που προαναφέρεται υπάρχει η επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/16
(όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 ) οι οποίες ορίζουν ότι
:«….2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
[…..] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι
περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
H παρούσα δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου –
ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α) «Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί,
με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την
ανάθεση συνεδρίασή του.»
Η προτεινόμενη υπηρεσία έχει προταθεί και εφαρμοστεί διεθνώς, λόγω της συνεχούς αυξητικής τάσης των
νέων κρουσμάτων και έχει σκοπό να καλυφθεί το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου. Τα RAPID TEST- COVID
19 θα διαπιστώνουν την ύπαρξη ενεργούς λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό. Η

πραγματοποίηση των

διαγνωστικών τεστ κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο η
πανδημία από τον COVID-19 και μέσω της πρόληψης να προστατευτούν οι ευάλωτοι, απέναντι στον SARS-CoV2.
Α. Περιγραφή της υπό προμήθεια υπηρεσίας – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

α/
α

Περιγραφή υπηρεσίας

Ενδεικτική τιμή ανά τεστ

1.

2.

RAPID TEST- COVID 19. Η
ακρίβειά του Τεστ να είναι
πάνω από 96 % στο
αρνητικό αποτέλεσμα και
100% στο θετικό
αποτέλεσμα. Τα τεστ να
διαθέτουν: Δήλωση
Συμμόρφωσης CE,
CERTIFICATE FOR
EXPORTATION OF
MEDICAL PRODUCTS,
Πιστοποιητικό ISO,
Ενημερωτικό FLYER
Προϊόντος, Ενημερωτικό
Κείμενο Ερμηνείας
Αποτελέσματος Τεστ,
Ενημερωτικό Έντυπο
Πλεονεκτημάτων Τεστ,
Αναφορά Ποιότητας
Προϊόντος
Συνολική τιμή για 500
τεστ χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ (6%)

3.
4.

Συνολική τιμή για 500
τεστ με ΦΠΑ (6%)

15 €

7.500,00 €
450,00 €
7.950,00 €

Τεχνική Έκθεση
Με την παρούσα τεχνική έκθεση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος Ελευσίνας πρόκειται να αναθέσει την
δαπάνη η οποία θα προβλεφθεί στον υπό αναμόρφωση προϋπολογισμό, μετά από επιχορήγηση του
ΥΠ.ΕΣ και περιγραφή «RAPID TEST- COVID 19» και να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του νέου
κορωνοϊου.

Η προμήθεια των συγκεκριμένων τεστ κρίνεται απαραίτητη λόγω της συνεχούς αυξητικής τάσης των νέων
κρουσμάτων με στόχο να καλυφθεί το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου, προκειμένου να σχεδιαστεί
αποτελεσματικότερα η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Αποκλειστικός γνώμονας είναι η προστασία
της υγείας των εργαζομένων, μέσω της πρόληψης και του ελέγχου της διασποράς του κορονοιού, ενόψει του
αναμενόμενου Β κύματος διασποράς του.

Στο Δήμο Ελευσίνας υπηρετούν σε ανάλογες ειδικότητες και θέσεις υπάλληλοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου αλλά και Δημοσίου Δικαίου, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει το Δήμο ως
εργοδότη, προκειμένου να διενεργηθούν τα συγκεκριμένα τεστ με σκοπό την πρόληψη.

Για τον λόγο που προαναφέρεται υπάρχει η επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/16 (
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 οι οποίες ορίζουν ότι :
«….2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […..] γ)
στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι
αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
απορρέουν από δική τους ευθύνη.

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο1° : Αντικείμενο υπηρεσίας
Η παρούσα μελέτη αφορά στη προμήθεια RAPID TEST- COVID 19, λόγω της συνεχούς αυξητικής τάσης των
νέων κρουσμάτων, με στόχο να καλυφθεί το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου. Η πραγματοποίηση των
διαγνωστικών τεστ κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο η
πανδημία από τον COVID-19 και μέσω της πρόληψης να προστατευτούν οι ευάλωτοι, απέναντι στον SARS-CoV2. Η δαπάνη θα προβλεφθεί στον υπό αναμόρφωση προϋπολογισμό , μετά από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ
και περιγραφή «RAPID TEST- COVID 19».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3α του ν.4412/2016 ο ανάδοχος κατά παρέκκλιση ακόμη και
αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2

κατ’ εξαίρεση, δεν θα

αποκλεισθούν από τις διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης, διότι η σύμβαση αφορά παροχή
προμηθειών για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας ( άρθρο 73 παρ. 3α του ν.4412/2016).

Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις.
H υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:


τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010



τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43
παρ. 1 του Ν. 4605/2019



την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/2007.



τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3α του Ν.4412/2016



το άρθρο 203 του Ν. 4555/18



Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 42/25-02-2020 τεύχος Α’



Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α’



Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’



Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχος Α’



Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30-03-2020 τεύχος Α’



Την αριθ. ΚΥΑ 227/20-03-2020 (ΦΕΚ 948/21-03-2020 τεύχος Β’): Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών
επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών , καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την
υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την
αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊουCOVID-19



Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 : Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου

Άρθρο 3°: Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Οι προδιαγραφές σύμφωνα με την περιγραφή της προμήθειας
β. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4° : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της υπηρεσίας
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 7.950,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του ν.4412/16

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή) (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16)

Άρθρο 5°: Σύμβαση – Παραδόσεις

Ο Ανάδοχος της συγκεκριμένης προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το Νόμο,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα προβλέπει
αναλυτικά τις υποχρεώσεις του αναδόχου και θα ισχύει για 9 μήνες, από την υπογραφή της με δυνατότητα
παράτασης μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στον
προϋπολογισμό.

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα συνταχθεί έγγραφο από την αρμόδια Επιτροπή, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας. Η αρμόδια διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών μετά
την υπογραφή της σύμβασης θα ορίσει επόπτη ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την προμήθεια.

Τον ανάδοχο δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.

Άρθρο 6ο: Παράδοση - παραλαβή προμηθειών
Για την παράδοση των προμηθειών

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 με τις τυχόν

τροποποιήσεις αυτού.
Οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν μαζί με την προμήθεια και τις οποιεσδήποτε δαπάνες που
αφορούν την συσκευασία, την μεταφορά και παράδοση.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου εντός του χρόνου ισχύος
της σύμβασης. Ειδικότερα, η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον
προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με fax,
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου και θα εκτελείται εντός
δύο (2) εργάσιμων ημερών.
Για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7°: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν,
πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 8°: Παραλαβή
Εάν κατά τη συμβατική περίοδο διαπιστωθεί απόκλιση από τις ανωτέρω προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής,
μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη και αντικατάσταση της υπό παραλαβή υπηρεσίας.

Άρθρο 9°: Πλημμελής προμήθεια
Εφόσον η ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών

και υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της

σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 10°: Τρόπος πληρωμής.
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει εφ’ άπαξ ή τμηματικά, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής, μετά την υποβολή του αντίστοιχου τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών στο τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δαπάνη
(Ν.4583/18). Η έκδοση του εκάστοτε τιμολογίου θα γίνει για μέρος ή για το σύνολο των υπηρεσιών και θα

αποδεικνύονται με την κατάθεση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας, το οποίο έχει και την ευθύνη της επίβλεψης των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σε περίπτωση κατάθεσης του σχετικού τιμολογίου κατά το τελευταίο 20/ήμερο του ημερολογιακού έτους, τότε
τα σχετικά τιμολόγια, λόγω λήξης του οικονομικού έτους θα εξοφλούνται το επόμενο οικονομικό έτος, μετά την
ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών έναρξης του επόμενου οικονομικού έτους.
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5 του άρθρου 4 της Οδηγίας2 011/7
(«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών»), η προθεσμία εξόφλησης τιμολογίου δεν θα
υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα
δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφλησή του (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική
ενημερότητα κ.λ.π.)

Άρθρο 11ο: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα υπό προμήθεια είδη μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Άρθρο 12ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης
μελέτης και συμφωνεί με αυτούς .

2.

Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τη μελέτη

3.

Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει
από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

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, μαζί με την προσφορά σας, να
μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:

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 διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο
στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται
στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των
2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του
Ν.4412/2016
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως
απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση
νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση
79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία
ε. ΓΕΜΗ πρόσφατο
στ. Έναρξη δραστηριότητας από το TAXISNEΤ όπου θα φαίνεται το επάγγελμα
Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνετε ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος σας πράξεις επιβολής
προστίμου για παραβάσεις του εργατικού δικαίου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

(( το σημείο ζ αναλύεται ως εξής : Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). [Μέχρι να
καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε από την παρ. 46α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)]

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΣΚΙΝΙΔΗ

