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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας για το έτος
2018, είναι απαραίτητη η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υπηρεσίας: «Υποστήριξη-Παραμετροποίηση για την λειτουργία του Νέου
Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΕΣ».
Η συγκεκριμένη περιλαμβάνει :
-Την επιτόπια υποστήριξη για την παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΥΠ.ΕΣ
-Την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξηςκαι εκπαίδευσης των χρηστών των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου.

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 με διαβιβαστικό , όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα
στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα την Υποστήριξη-Παραμετροποίηση και λειτουργία του Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΕΣ»

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 3 / 12 / 2018 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί που
συνέταξε η Διεύθυνση Δ/κών Υπηρεσιών του Δήμου μας .

Α. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών– ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Α
/
Α

1

Περιγραφή
Αγαθού

CPVS

Τιμή

ΥποστήριξηΠαραμετροποίηση
και
6.700,00€
λειτουργία
του
Νέου 72267100-0
Πληροφοριακού
Συστήματος του ΥΠΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ

Δαπάνη

6.700,00 €

5.403,23 €

ΦΠΑ 24%

1.296,77€

ΣΥΝΟΛΟ

6700,00€

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των υπηρεσιών , για την σύνταξη της μελέτης :
Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

*_

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

95/2018

Τίτλος υπηρεσίας :«Υποστήριξη-Παραμετροποίηση για την λειτουργία του Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΕΣ»
Φορέας υπηρεσίας :ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Προϋπολογισμός :€ 6.700,00
ΚΑ
:10.6266.0015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας για το έτος
2018, είναι απαραίτητη η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υπηρεσίας: «Υποστήριξη-Παραμετροποίηση για την λειτουργία του Νέου
Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΕΣ». Η συγκεκριμένη περιλαμβάνει :
-Την επιτόπια υποστήριξη για την παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΥΠ.ΕΣ
-Την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξηςκαι εκπαίδευσης των χρηστών των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου.
Ο ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την εμπειρία του σε παρόμοιες υπηρεσίες, την τεχνική του κατάρτιση, την οργανωτική του δομή, την
επιχειρησιακή του ετοιμότητα, την οικονομική του επιφάνεια, ώστε να κριθεί άξιος να αναλάβει την ανάθεση της περιγραφόμενης υπηρεσίας.
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
β) τις διατάξεις τουάρθρου 209 του Ν.3463/2006
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της υπηρεσίας ανέρχεται, μαζί με το ΦΠΑ, στο ποσό των € 6.700,00 συνολικά. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας
έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 στον ακόλουθο Κ.Α: 10.6266.0015

Α/Α

1

Κ.Α.

Κ.Α:
10.6266.001
5

Τίτλος
ΥποστήριξηΠαραμετροποίηση
για την λειτουργία
του Νέου
Πληροφοριακού
Συστήματος του

Είδος Υπηρεσίας
Την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας
υποστήριξης και εκπαίδευσης των
χρηστών των Διοικητικών
υπηρεσιών του δήμου Ελευσίνας.

CPV

Σύνολο
Προϋπολογισμού

6.700,00 €

ΥΠΕΣ

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:


Τηλεφωνική υποστήριξη (σύνολο 25 ωρών), όσον αφορά τεχνικές πληροφορίες ή απορίες για αποτελεσματικότερη και πληρέστερη
χρήση των αναβαθμίσεων κάθε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) από της 8:30πμ. έως και της 16:00μμ. Πιο
συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραχωρήσει δικαίωμα πρόσβαση στο HELPDESK
του .
Τήρηση εχεμύθειας και σεβασμού για την διαφύλαξη των μυστικών που πιθανώς περιήλθαν εν γνώσει του Αναδόχου κατά την
συνεργασία του με τον Φορέα.
Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας παρουσίας επίλυσης προβλημάτων. Σύνολο 10 ημερών για τους υπαλλήλους του ληξιαρχείου και 10
ημερών για τους υπαλλήλους του δημοτολογίου.




2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περιγραφή

Αγαθού

Επιτόπια παρουσία υποστήριξης
χρηστών Δημοτολογίου-Ταυτόχρονη
παρουσία
2
υπαλλήλων
του
αναδόχου.
Επιτόπια παρουσία υποστήριξης
χρηστών Ληξιαρχείου-Ταυτόχρονη
παρουσία
2
υπαλλήλων
του
αναδόχου.

1

2

Τηλεφωνική Υποστήριξη τελικών
χρηστών Διοικητικών Υπηρεσιών

3

Μ.Μ.

Ποσότητα

Ποσό Μονάδας

Σύνολο

Μέρες

10

154,6

1546

Μέρες

10

154,6

1546

Ώρες

25

80

2.311,23

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ

5.403,23 €

ΦΠΑ 24%

1.296,77€

ΣΥΝΟΛΟ

6700,00€

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται στα γραφεία υπόδειξης της υπηρεσίας .
Οι ανωτέρω δεν επιτρέπεται να αναπροσαρμοστούν καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνονται ποσά
για γενικά και επισφαλή έξοδα, έξοδα μεταφοράς και πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του ανάδοχου τα οποία θα καλυφθούν από τον ίδιο.
3.ΓΕΝΙΚΗ&ΕΙΔΙΚΗΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο1ο:

Ισχύουσεςδιατάξεις

Ηανάθεσητηςεργασίαςθαγίνεισύμφωναμετιςδιατάξεις:


του Ν.3463/2006



του Ν.3852/2010



του Ν.4412/2016

Άρθρο2ο:

ΔιάρκειαΣύμβασης

ΜεταξύτηςΑναθέτουσαςΑρχήςκαιτουΑναδόχουθαυπογραφείΣύμβαση,ηοποίαθαέχειδιάρκειαέως και τη λήξη της τελευταίας επιτόπιας
παρουσίας του αναδόχου απότηνημερομηνίαυπογραφήςτηςΣύμβασης.
ΟανάδοχοςτηςεργασίαςμετάτηνανακοίνωσητουαποτελέσματοςσύμφωναμετοΝόμο,υποχρεούταιναπροσέλθεισεορισμένοτόποκαιχρόνο,όχι
μικρότερητωνπέντε(5)ημερώνούτεμεγαλύτεροτωνδέκα(10)ημερώνγιαναυπογραφείησύμβαση.
Άρθρο3ο:

ΥποχρεώσειςτουΑναδόχου

1.Καθ’όλητηδιάρκειαεκτέλεσηςτηςΕργασίας,οΑνάδοχοςθαπρέπεινασυνεργάζεταιστενάμετηνΑναθέτουσαΑρχή,υποχρεούταιδεναλαμβάνε
ιυπόψητουοποιεσδήποτεπαρατηρήσειςτηςσχετικάμετηνεκτέλεσητηςεργασίας.
2.ΟΑνάδοχοςοφείλειναενεργείμεεπιμέλειακαιφροντίδα,ώστεναεμποδίζειπράξειςήπαραλείψεις,πουθαμπορούσανναέχουναποτέλεσμααντίθ
ετομετοσυμφέροντηςΑναθέτουσαςΑρχής.
6.ΑπαγορεύεταιηεκχώρησηαπότονΑνάδοχοτηςΕργασίαςσεοποιονδήποτετρίτο,τωνυποχρεώσεωνκαιδικαιωμάτωνπουαπορρέουναπότησύμ
βασηπουθασυναφθείμεταξύαυτούκαιτηςΑναθέτουσαςΑρχής,πληντηςαμοιβήςτουτηνοποίαμπορείναεκχωρήσεισεΤράπεζατηςεπιλογής
τουκαιυπότονόροπροηγούμενηςενημέρωσηςτηςΑναθέτουσαςΑρχής.
7.Οανάδοχοςθαείναιαπολύτωςυπεύθυνοςγιατιςπληροφορίεςκαιλοιπάστοιχεία(οικονομικά,τεχνικάκ.λπ.)τηςπροσφοράςτου.Ταστοιχείααυτ
άθαείναιαπολύτωςδεσμευτικάγιααυτόν,κατάτηνυπογραφήτηςσύβασηςκαικατάτηνδιαδικασίατηςπροσωρινήςκαιοριστικήςπαραλαβήςτ
ουαντικειμένουτηςεργασίας.
8.ΟΑνάδοχοςσεπερίπτωσηπαράβασηςοποιουδήποτεόρουτηςΣύμβασηςήτηςΔιακήρυξηςήτηςΠροσφοράς του,έχει υποχρέωση νααποζημιώ
σειτην ΑναθέτουσαΑρχήή καιτον Κύριοτης Εργασίαςήκαιτο Ελληνικό Δημόσιο,γιακάθεθετικήκαιαποθετική ζημίαπου προκάλεσεμεα
υτήντηνπαράβασηεξοιασδήποτεαιτίαςκαιανπροέρχεται,αλλάμέχριτούψοςτουποσούτηςΣύμβασης.
9.Σεπερίπτωσηανωτέραςβίας,ηαπόδειξηαυτήςβαρύνειεξολοκλήρουτονΑνάδοχο,οοποίοςυποχρεούταιμέσασεδέκα(10)εργάσιμεςημέρεςαπ
ότότεπουσυνέβησανταπεριστατικάπουσυνιστούντηνανωτέραβίανατααναφέρειεγγράφωςκαιναπροσκομίσειστηνΑναθέτουσαΑρχήταα
παραίτητααποδεικτικάστοιχεία.
10.ΟΑνάδοχοςυποχρεούταινατηρείτιςδιατάξειςπερίπροστασίαςτουατόμουαπότηνεπεξεργασίαδεδομένωνπροσωπικούχαρακτήρακαιπροστ
ασίαςτωνδεδομένωνπροσωπικούχαρακτήρακαιτηςιδιωτικήςζωήςστοντομέατωνηλεκτρονικώνεπικοινωνιών,καιναπροσαρμόζειτολογι
σμικόσύμφωναμετιςυποδείξειςτηςΑρχήςΠροστασίαςΔεδομένωνΠροσωπικούΧαρακτήρα,αναυτόαπαιτείταιαπότηφύσητωνδεδομένω
νπουαποθηκεύονταικαιεπεξεργάζονται.
11.ΗΑναθέτουσαΑρχήαπαλλάσσεταιαπόκάθεευθύνηκαιυποχρέωσηαπότυχόνατύχημαήαπόκάθεάλληαιτίακατάτηνεκτέλεσητηςεργασίας.
ΗΑναθέτουσαΑρχήδενέχειυποχρέωσηκαταβολήςαποζημίωσηςγιαυπερωριακήαπασχόλησηήοποιαδήποτεάλληαμοιβήστοπροσωπικό
τουΑναδόχουήτρίτων.
12.Σεπερίπτωσηλύσης,πτώχευσης,ήθέσηςσεκαθεστώςαναγκαστικήςδιαχείρισηςήειδικήςεκκαθάρισηςενόςεκτωνμελώνπουαπαρτίζουντονΑ
νάδοχο,ηΣύμβασηεξακολουθείναυφίσταταικαιοιαπορρέουσεςαπότηΣύμβασηυποχρεώσειςβαρύνουνταεναπομείνανταμέλητουΑναδόχ
ου,μόνοεφόσοναυτάείναισεθέσηνατιςεκπληρώσουν.ΗκρίσηγιατηδυνατότηταεκπλήρωσηςήμητωνόρωντηςΣύμβασηςεναπόκειταιστηδι
ακριτικήευχέρειατουαρμοδίουοργάνουτηςΑναθέτουσαςΑρχής.Σεαντίθετηπερίπτωση,ηΑναθέτουσαΑρχήδύναταινακαταγγείλειτηΣύμ
βαση.Επίσηςσεπερίπτωσησυγχώνευσης,εξαγοράς,μεταβίβασηςτηςεπιχείρησηςκλπ.κάποιουεκτωνμελώνπουαπαρτίζουντονΑνάδοχο,η
συνέχισηήόχιτηςΣύμβασηςεναπόκειταιστηδιακριτικήευχέρειατηςΑναθέτουσαςΑρχής,ηοποίαεξετάζειανεξακολουθούννασυντρέχουνσ
τοπρόσωποτουδιαδόχουμέλουςοιπροϋποθέσειςανάθεσηςτηςΣύμβασης.ΣεπερίπτωσηλύσηςήπτώχευσηςτουΑναδόχου,όταναυτόςαποτε
λείταιαπόμίαεταιρεία,ήθέσηςτηςπεριουσίαςαυτούσεαναγκαστικήδιαχείριση,τότεησύμβασηλύεταιαυτοδίκαιααπότηνημέραεπέλευσηςτ
ωνανωτέρωγεγονότων.ΣετέτοιαπερίπτωσηκαταπίπτουνυπέρτηςΑναθέτουσαςΑρχήκαιοιΕγγυητικέςΕπιστολέςΠροκαταβολήςκαιΚαλή
ςΕκτέλεσηςπουπροβλέπονταιστηΣύμβαση.
13.ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναπαραδώσειμετηνκαθ’οιονδήποτετρόπολήξηήλύσητηςΣύμβασηςστηνΑναθέτουσαΑρχήόλατααποτελέσματα,
στοιχεία,καθώςκαικάθεέγγραφοήαρχείοσχετικόμετοαντικείμενοτηςπαρούσας,πουθααποκτηθούνήθααναπτυχθούναπότονΑνάδοχομεδ
απάνεςτηςΑναθέτουσαςΑρχής.Σεπερίπτωσηαρχείωνμεστοιχείασεηλεκτρονικήμορφή,οΑνάδοχοςυποχρεούταινασυνοδεύσειτηνπαράδ
οσήτουςμεέγγραφητεκμηρίωσηκαιοδηγίεςγιατηνανάκτηση/διαχείρισήτους.
14.ΟΑνάδοχοςαναλαμβάνειτηνυποχρέωσηναθεωρείκάθεπληροφορία,πουλαμβάνειαπότηνΑναθέτουσαΑρχή,ωςεμπιστευτικήκαιναμηντηχ
ρησιμοποιείήαποκαλύπτεισεάλλαπρόσωπα(πληντωνυπαλλήλωντουκαιαυτόμόνοστοβαθμόπουείναιαναγκαίογιατηνεκτέλεσητουΑντι
κειμένουτηςπαρούσας),χωρίςτηνπροηγούμενηέγγραφησυγκατάθεσητηςΑναθέτουσαςΑρχής.
15.ΟΑνάδοχοςοφείλεινααποφεύγειτηνπροβολήκαθ’οιονδήποτετρόποτηςσυνεργασίαςκαιτηςσυμβατικήςτουσχέσηςμετηνΑναθέτουσαΑρχή
,μετηνεξαίρεσητηςαπλήςαναφοράςστοπελατολόγιότου.
16.ΟΑνάδοχοςέχειεπίσηςτηνυποχρέωσηνασυνεργαστείμεοποιαδήποτευπηρεσίατηςΑναθέτουσαςΑρχήςκαιάλλοναρμόδιοκρατικόφορέα,με
τοντρόποπουθατουυποδείξειηαρμόδιαΔιεύθυνσητηςΑναθέτουσαςΑρχήςκαιναπαρέχειστηνΑναθέτουσαΑρχήαναφορές,πληροφορίεςκ
αιστατιστικάστοιχείασχετικάμετοαντικείμενοτηςΣύμβασης,κατόπινσχετικούτηςαιτήματος.
17.ΟΑνάδοχοςρητώςευθύνεται,γιακάθεενέργειαυπαλλήλωντου,τυχόνυπεργολάβωντουήσυμβούλωνήαντιπροσώπωνήπροστεθέντωναυτού,
συμπεριλαμβανομένουανεξαιρέτωςοποιουδήποτε,πουθαχρησιμοποιηθείαπόαυτόνγιατηνεκπλήρωσητωνυποχρεώσεων
πουαναλαμβάνειήκατάτηνάσκησητωνδικαιωμάτωνπουτουχορηγούνταιμετηΣύμβαση,καθώςκαιγιατιςτυχόνπαρεπόμενεςυποχρεώσεις.
18.ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναασφαλίζειόλοτοπροσωπικόπουαπασχολείοίδιοςήοιτυχόνεγκεκριμένοιυπεργολάβοιτου,σύμφωναμετηνεκάστ
οτεισχύουσαΑσφαλιστικήΝομοθεσία.
19.ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναεκπαιδεύσειτοαρμόδιοπροσωπικούτουΔήμουΕλευσίνας.

Άρθρο4ο:

Υποχρεώσεις της ΑναθέτουσαςΑρχής

ΗΑναθέτουσαΑρχήείναιυποχρεωμένηγιατηνπαροχήόλωντωνμέσωνκαιστοιχείωνταοποίακρίνονταιαπαραίτηταγιατηνυλοποίησητης
ανατιθέμενηςεργασίας.
Άρθρο5ο:

Ανωτέρα βία

Ωςανωτέραβίαθεωρείταικάθεαπρόβλεπτοκαιτυχαίογεγονόςπουείναιαδύνατοναπροβλεφθείέστωκαιεάνγιατηνπρόβλεψηκαιαποτροπήτηςεπ
έλευσηςτουκαταβλήθηκευπερβολικήεπιμέλειακαιεπιδείχθηκεηανάλογησύνεση.Ενδεικτικάγεγονόταανωτέραςβίαςείναι:εξαιρετικάκαιαπρ
όβλεπταφυσικάγεγονότα,πυρκαγιάπουοφείλεταισεφυσικόγεγονόςήσεπεριστάσειςγιατιςοποίεςοεντολοδόχοςήοεντολέαςδενείναιυπαίτιοι,αι

φνιδιαστικήαπεργίαπροσωπικού,πόλεμος,ατύχημα,αιφνίδιαασθένειατουπροσωπικούτουεντολοδόχουκ.α.10.Σεπερίπτωσηανωτέραςβίας,η
απόδειξηαυτήςβαρύνειεξολοκλήρουτονΑνάδοχο,οοποίοςυποχρεούταιμέσασεδέκα(10)εργάσιμεςημέρεςαπότότεπουσυνέβησανταπεριστατι
κάπουσυνιστούντηνανωτέραβίανατααναφέρειεγγράφωςκαιναπροσκομίσειστηνΑναθέτουσαΑρχήτααπαραίτητααποδεικτικάστοιχεία.
Άρθρο6ο:

Αναθεώρηση τιμών

Καθ’όλητηδιάρκειατηςΣύμβασης,ητιμήτηςΟικονομικήςπροσφοράςτουΑναδόχουθαπαραμείνεισταθερήκαιδενθαυπόκειταισεαναθεώρηση,
γιαοποιονδήποτελόγοήαιτία.
Άρθρο7ο:
Τρόπος πληρωμής
Τοσύνολοτουσυμβατικούτιμήματοςθακαταβληθείμετηνπροσκόμισητωννομίμωνπαραστατικώνκαιδικαιολογητικών,πουπροβλέπονταιαπότ
ιςισχύουσεςδιατάξειςκαθώςκαικάθεάλλουδικαιολογητικούπουτυχόναπαιτηθείαπότιςαρμόδιεςυπηρεσίεςπουδιενεργούντονέλεγχοκαιτηνπλ
ηρωμή.
Άρθρο8ο:

Φόροι,Τέλη,Κρατήσεις

Οιδασμοί,φόροικαιλοιπέςδημοσιονομικέςεπιβαρύνσειςβαρύνουντονΑνάδοχο,πληντουΦΠΑ24%που βαρύνειτονΔήμο. ΟΑνάδοχος
επιβαρύνεταιμεκάθενόμιμηκράτηση ή εισφορά,ηοποίακατάνόμοβαρύνειαυτόν.Σημειώνεταιότιηκαθαρήαξίατωνπαραστατικώνυπόκειταισε
παρακράτησηφόρουεισοδήματοςβάσειτουΝ.2238/94(ΦΕΚΑ΄151),όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει,καιστηνκράτησηύψους0,10%επίτηςαξίας
κάθεπληρωμήςπροφόρωνκαικρατήσεωνβάσειτουΝ.4013/2011.

Άρθρο9ο:

Επίλυσηδιαφορών,ΕφαρμοστέοΔίκαιο

ΟΑνάδοχοςκαιηΑναθέτουσαΑρχήθαπροσπαθούνναρυθμίζουνφιλικάκάθεδιαφορά,πουτυχόνθαπροκύψειστιςμεταξύτουςσχέσειςκατάτηδ
ιάρκειατηςισχύοςτηςΣύμβασηςπουθαυπογραφεί.
Επίδιαφωνίας,κάθεδιαφοράθαλύεταιαπότααρμόδιαελληνικάδικαστήρια.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :
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.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ταμεία που δικαιούστε.
δ. το καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία ( ή ΓΕΜΗ έκδοσης τελευταίου τριμήνου κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με ευκρίνεια τα
μέλη του ΔΣ μίας εταιρείας)
ε. έναρξη σε Δ.Ο.Υ.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν κατά την ημέρα υποβολή προσφοράς ή το αργότερο έως την ημέρα ανάθεσης
δημάρχου .
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

