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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 15.900,00 € 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 19η / 11 / 2020 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή που ακολουθεί .

ΚΑΕ: 15.6631.0003- RAPID TESTS – COVID 19
Αρ. Μελέτης: 147 / 2020
CPV: 33124130-5

ΘΕΜΑ: Δαπάνη με τίτλο προμήθεια «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 15.900,00€ με ΦΠΑ.

Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος Ελευσίνας πρόκειται να αναθέσει την δαπάνη που αφορά την
προμήθεια «RAPID TEST- COVID 19» και έχει προβλεφθεί στον υπό αναμόρφωση

ΚΑΕ 15.6631.0003, έχοντας

αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων του Δήμου αλλά και άλλων ωφελούμενων του
Δήμου όπως ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο της εξάπλωσης του νέου
κορωνοϊού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τη μέγιστη δυνατή προστασία τους. Με την προμήθεια αυτή θα
υποβοηθηθεί το έργο του ιατρικού προσωπικού και θα προστατευθούν οι ευάλωτοι πολίτες από τον συνωστισμό και
τις άσκοπες μετακινήσεις.
Οι ωφελούμενοι της υπηρεσίας μπορεί να είναι: δημότες τρίτης ηλικίας, χρόνιοι πάσχοντες, δημότες περιορισμένης
κινητικότητας, μονογονεϊκές οικογένειες και το σύνολο της σχολικής και αθλητικής κοινότητας του Δήμου μας.
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.»
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-CoV-2.
Α. Περιγραφή της προμήθειας – ενδεικτικός προϋπολογισμός :
α/α

Περιγραφή προμήθειας

Ενδεικτική τιμή ανά τεστ

Τεστ αντιγόνου COVID-19 (COVID-19 – Ag test), που
βασίζεται σε xρωματογραφική ανοσοδοκιμασία
πλευρικής ροής, και δύναται να ανιχνεύει άμεσα τον
SARS
COV-2
αναζητώντας
την
παρουσία
συγκεκριμένων πρωτεϊνών από τον ιό SARS-CoV-2.

1.

Η πρωτεΐνη νουκλεοκαψιδίου (Ν) είναι ιδανική για
ανίχνευση ιών, καθώς είναι άφθονη στον ιό και
επαρκώς ειδική για το SARS-CoV-2. Είναι μία από τις 4
πιο σημαντικές δομικές πρωτεΐνες και εμπλέκεται στην
αντιγραφή, τη μεταγραφή και τη δέσμευση του ιικού
γονιδιώματος.

15,00€

2.

Απαιτούνται συσκευασίες των 10 τεστ & άνω, που
περιέχουν
οδηγίες
καλής
εκτέλεσης
και
συμπεριλαμβάνουν όλα όσα απαιτούνται (10 & άνω
αποστειρωμένα επιχρίσματα, 10 & άνω κασέτες, 10 &
άνω σωλήνες εξαγωγής με καπάκια σταγονόμετρου,
και τα αντίστοιχα
μπουκάλια buffer ,ένθετο
συσκευασίας και υποδοχή αντιδραστηρίου.
Συνολική τιμή για 1000 τεστ χωρίς ΦΠΑ

15.000,00 €

3.

ΦΠΑ (6%)

900,00 €

4.

Συνολική τιμή για 1000 τεστ με ΦΠΑ (6%)

15.900,00 €

Τεχνική Έκθεση
Με την παρούσα τεχνική έκθεση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος Ελευσίνας πρόκειται να αναθέσει την δαπάνη η οποία
έχει προβλεφθεί στον υπό αναμόρφωση ΚΑΕ 15.6631.0003

με. περιγραφή «RAPID TEST- COVID 19» για 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 αλλά και άλλων ωφελούμενων του
Δήμου όπως ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο της εξάπλωσης του νέου
κορωνοϊού , εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τη μέγιστη δυνατή προστασία τους. Με την προμήθεια αυτή θα
υποβοηθηθεί το έργο του ιατρικού προσωπικού και θα προστατευθούν οι ευάλωτοι πολίτες από τον συνωστισμό και
τις άσκοπες μετακινήσεις.
Οι ωφελούμενοι της υπηρεσίας μπορεί να είναι: δημότες τρίτης ηλικίας, χρόνιοι πάσχοντες, δημότες περιορισμένης
κινητικότητας, μονογονεϊκές οικογένειες και το σύνολο της σχολικής και αθλητικής κοινότητας του Δήμου μας.
Μερικά από τα οφέλη που θα προκύψουν για τον Δήμο και τους Δημότες είναι:
Α) Για τον Δήμο: Κοινωνική προσφορά στους πολίτες, υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ατόμων, ανάδειξη
ουσιαστικών πρακτικών αυτοδιοίκησης και συμβολή στη διαχείριση της κρίσης λόγω της πανδημίας και σε επίπεδο
κεντρικής διοίκησης.
Για τους ωφελούμενους: πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αποφυγή μετακινήσεων, ασφάλεια και προστασία.

Τα διαγνωστικά τεστ 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-CoV-2.

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.
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.»

Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο1° : Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά στη προμήθεια RAPID TEST- COVID 19, λόγω της συνεχούς αυξητικής τάσης των νέων
κρουσμάτων. 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 αλλά και άλλων ωφελούμενων του
Δήμου όπως ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο της εξάπλωσης του νέου
κορωνοϊού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τη μέγιστη δυνατή προστασία τους. Με την προμήθεια αυτή θα
υποβοηθηθεί το έργο του ιατρικού προσωπικού και θα προστατευθούν οι ευάλωτοι πολίτες από τον συνωστισμό και
τις άσκοπες μετακινήσεις.
Οι ωφελούμενοι της υπηρεσίας μπορεί να είναι: δημότες τρίτης ηλικίας, χρόνιοι πάσχοντες, δημότες περιορισμένης
κινητικότητας, μονογονεϊκές οικογένειες και το σύνολο της σχολικής και αθλητικής κοινότητας του Δήμου μας.
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-CoV-2.

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 προμήθεια 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



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



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



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



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



την 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



Τον ν.4682/03-04-20 με τον οποίο κυρώθηκαν οι από 25-02-20 & 14-03-20 ΠΝΠ



Τον ν.4683/03-04-20 με τον οποίο κυρώθηκε η από 20-03-20 ΠΝΠ



την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 84/13-04-2020 τεύχος Α’



Τον ν.4684/25-04-20 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30-03-20 ΠΝΠ



την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 161/22-08-2020 τεύχος Α’



Τον ν.4722/15-09-20 με τον οποίο κυρώθηκαν οι από 10-08-20 & 22-08-20 ΠΝΠ και με το άρθρο 58 παρατείνεται ο
χρόνος ισχύος των μέτρων της αριθ. ΠΝΠ 64/14-03-20 έως τις 31-12-2020
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 προμήθειας
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 15.900,00 € 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 έως 31-12-2020 από την υπογραφή της .
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.
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 προμήθειας.
Άρθρο 9°: Πλημμελής προμήθεια

Εφόσον η ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών 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 σύμφωνα με τις παραδόσεις , με την έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή του αντίστοιχου τιμολογίου από τον ανάδοχο .
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 ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία .
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΣΚΙΝΙΔΗ

