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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Χολαργός, …………………….
Αριθ. Πρωτ. : ……………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ

: Περιβ. Και Αειφορίας
: Περ. Διαχειρισης

Διεύθυνση
Τ.Κ

Κάθε ενδιαφερόμενο
: Ασπασίας και Υγείας
: 15669
: avatikiotis@dpapxol.gov.gr
: A.Βατικιωτης
:
: 210-6540211 εσωτ.14
:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ηλεκτρ. Διεύθυνση

Πληροφορίες
Ηλεκτρ. Ταχ/μείο
Τηλέφωνο
Φαξ

Προς:

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016 την « Υπηρεσία απολύμανσης (απεντόμωσης και μυοκτονίας) κτηρίων και χώρων του
Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2021»

ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00€

πλέον ΦΠΑ, όπως

περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12021103 μελέτη.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 21REQ008710553
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος ΚΑ 10.6274.0002.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12021103 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω
υπηρεσία μέχρι και την Τετάρτη 23/6/2021. και ώρα: 14.30
Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55,
Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες
ενδείξεις:
1.

«ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»

2.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Υπηρεσία απολύμανσης (απεντόμωσης και μυοκτονίας)

κτηρίων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2021»
3.

Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του
Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος
του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:
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•

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού

της παραγράφου 1 του άρθρου 73

του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι

αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού
προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
•

ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ.

12021103 μελέτης
•

ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού,

σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016
Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου
εκπροσώπου.
ε. τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά εμπειρίας που αναφέρονται

στο Άρθρο 3 της συγγραφής

υποχρεώσεων της μελέτης.
Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Τμήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης , τηλ:
210-6540211

εσωτ.

14

και

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση:

https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html
Ο Δήμαρχος
ILIAS APOSTOLOPOULOS
Jun 15 2021 01:39:PM

Ηλίας Αποστολόπουλος

