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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ∆ήµος Λαρισαίων προτίθεται να προβεί σε « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ » (CPV: 34144430-1) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά,
µόνο βάσει τιµής.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται σε 20.000,00€ χωρίς
Φ.Π.Α., µε πηγή χρηµατοδότησης Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Η δαπάνη θα βαρύνει την µε Κ.Α.
20.7131.30017 «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ» πίστωση του προϋπολογισµού
του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2020. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί: α) η
υπ’ αριθ. 40092/2020 απόφαση αντιδηµάρχου µε θέµα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης κωδικών αριθµών εξόδων και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την
ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4
του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
µε α/a 1596 και Α∆ΑΜ 20REQ007706654 2020-11-24.
Οι ενδιαφερόµενοι, λαµβάνοντας υπόψη τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη
προσφορά βάσει του επισυναπτόµενου ενδεικτικού προϋπολογισµού, συµπληρώνοντας το
έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (σελ . 6 των Τεχνικών Προδιαγραφών).
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 σε ισχύ δικαιολογητικά:
1. Απόσπασµα 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆ύναται να γίνει αντικατάσταση του
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ως απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων
αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων της παρ. 1 του αρθ. 73 του
Ν. 4412/2016 µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα

σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου, όπως αυτός
ορίζεται στην περιπτ. 79Α του Ν. 4412/2016).
2. Φορολογική ενηµερότητα
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016)
α) Περί απασχόλησης προσωπικού από το ΙΚΑ και
β) Προσωπικής ασφάλισης – ΕΦΚΑ
Μαζί µε την οικονοµική προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως – προκειµένου να είναι έγκυρηνα κατατεθούν και όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 των
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ.
Οι προσφορές µπορούν να κατατεθούν στα γραφεία της ∆/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης (Ταχ. ∆/νση: Οικ. εξ Οικονόµων 8Α , ΤΚ 41222, 2ος όροφος, γραφείο 8), µέχρι
την Πέµπτη 3 ∆εκεµβρίου 2020, και ώρα 12:00 µεσηµβρινή, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
2. Τα πλήρη στοιχεία του οικονοµικού φορέα
Προσφέρεται ελεύθερη , πλήρης , άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύµβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.larissa-dimos.gr.
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