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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Καθαριότητας, έχει ανάγκη να προμηθευτεί παστεριωμένο γάλα για τις
ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Ελευσίνας που δικαιούνται ως παροχή γάλα για χρονικό διάστημα 3 μηνών και μέχρι την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (με δικαίωμα παράτασης) εφόσον επαρκεί το ποσό της συμβατικής δαπάνης .
Η ανάγκη για την παρούσα προμήθεια προκύπτει μετά την αριθ. πρωτ. 4654/10-3-20 κατάθεση προσφυγής ενώπιον της
Α.Ε.Π.Π της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. κατά της αριθ. 79/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του
Δήμου η οποία καθιστά ανέφικτη την καθυστέρηση υπογραφής σύμβασης λόγω δικαστικής εμπλοκής.
Της δεδομένης υποχρέωση του Δήμου να παρέχει ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση εργαζόμενους στους οποίους
παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση. (KYA
43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’))
Η παρούσα Δαπάνη που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 19.125 € με Φ.Π.Α. , θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 2020 20.6063.0009,
επειδή το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό δεν επαρκεί η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα νε τις διατάξεις της Πράξης
Νομοθ. Περιεχομένου - ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’
Ενόψει της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού , και σύμφωνα με το με το άρθρο 118 του Ν.4412/16 αλλά του του Β ’
άρθρου της παρ. 8 της αριθ. 64/14-3-20 Πράξης Νομ. Περιεχομένου που αναλυτικά αναφέρει πως ‘’ Εφόσον εξακολουθεί να
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριών (3) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου
συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων ‘’ . Κατά τα ανωτέρω ο Δήμος
θα προσφύγει σε απευθείας ανάθεση.
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
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Υποβολή προσφοράς με θέμα : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ) & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν 4412/2016 ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
& ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 64/20 ΠΝΠ».
Προθεσμία υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 2/4/2020 και ώρα 15.00, λόγω του κατεπερίγοντος, σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί :
Αναλυτικά τα στοιχεία των προς προμήθεια αγαθών είναι τα ακόλουθα :
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΓΑΘΩΝ

CPVS

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
χωρις
ΦΠΑ

1

Γάλα
Παστεριωμένο
(πλήρες &
Ελαφρύ) .

15511000-3

18.750

0.90

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-ΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1,02€

13,00%

2.250

€ 19,125

ΣΥΝΟΛΑ
19.125€
Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών : Τμηματικά κάθε ημέρα ,και για χρονικό διάστημα έως τριών (3)
μηνών , με δυνατότητα παράτασης ΚΑΙ έως την ολοκλήρωση του τρέχοντος διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε δικαστική
εμπλοκή .
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών : Δημοτικές Ενότητες Ελευσίνας & Μαγούλας
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α.Μ. 59 /2020
ποσό 19.125 €
( CPV 15511000-3 )
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται να γίνει η προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένου του Δήμου
Ελευσίνας, για το έτος 2020 και έως ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας , η οποία έχει δικαστική εμπλοκή (προσφυγή στην
ΑΕΠΠ με το αριθ. πρωτ. 4654/10-3-20 έγγραφο).
Η ποσότητα που πρόκειται να χορηγηθεί αναλογεί σε 1 λίτρο γάλα ανά εργαζόμενο ημερησίως
Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη και
στην υπ’ αριθμό Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανάλογη σήμανση. Οποιαδήποτε συσκευασία
πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας τροφίμων.
Η σύνταξη και ειδικότερα ο καθορισμός των δικαιούχων, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ΚΥΑ, βασίζεται στο
από13/3/2020 έγγραφο του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα « δικαιούχοι παροχών
μέσων ατομικής προστασίας- γάλακτος ».
Από το ανωτέρω έγγραφο κατά προσέγγιση υπολογίζουμε 250 εργαζόμενους δικαιούχους για 3 μήνες
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. Δηλαδή 250 εργαζόμενοι Χ 1 λίτρο ανά ημέρα επί 25 ημέρες επί 3μήνες (250Χ25Χ3=18.750 λίτρα ).

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του γάλακτος, για τους

δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Ελευσίνας 2020

προϋπολογίζεται έως το ποσό των 19.125€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Οι τιμές
ελήφθησαν από το εμπόριο.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το παστεριωμένο γάλα θα είναι αγελαδινό, υψηλής παστερίωσης και ομογενοποιημένο, αρίστης ποιότητας, ελαφρύ και
πλήρες με 1,5 % και 3,5 % αντίστοιχα ποσοστά λιπαρών κατ’ ελάχιστο, διάρκειας συντήρησης έως εφτά ( 7 ) ημέρες από την
ημέρα παραγωγής, σε αεροστεγή συσκευασία, χάρτινη, PVC ή γυάλινη του ενός (1) λίτρου ( επιθυμητό καπάκι ασφαλείας ).
Οι τιμές μονάδος του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος, για τους
εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Ελευσίνας, και περιλαμβάνουν το συνολικό κόστος του προμηθευόμενου παστεριωμένου
γάλακτος, των αμοιβών του προσωπικού

που θα απασχολήσει, για την μεταφορά και παράδοση του, στους χώρους των

εγκαταστάσεων του Δήμου. Το κόστος των ψυγείων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης καλής λειτουργίας και συντήρησης τους,
που θα διαθέτουν και θα εγκατασταθούν για τη διατήρηση του γάλακτος, καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας σε χώρους του Δήμου
Ελευσίνας , η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά, είναι απαραίτητη και αναγκαία για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση της
προμήθειας.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ /ανά 100 ml

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ
ΕΛΑΦΡΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ /ανά 100 ml

Λιποπεριεκτικότητα

3,5 % κατ’ ελάχιστον +-0,05%

1,5% κατ΄ ελάχιστον +- 0,05%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΛΙΤΡΟ (επιθυμητό καπάκι
ασφαλείας)
Έως 6 βαθμούς
‘Έως 7 ημέρες

1 ΛΙΤΡΟ (επιθυμητό καπάκι
ασφαλείας)
Έως 6 βαθμούς
Έως 7 ημέρες

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
-

Τιμή ενός (1) λίτρου παστεριωμένου γάλακτος πλήρες
Έως ένα ευρώ (1€) χωρίς ΦΠΑ.
Τιμή ενός (1) λίτρου παστεριωμένου γάλακτος Ελαφρύ

-

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
1

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Γάλα Παστεριωμένο (πλήρες & ελαφρύ)

Μ/ Μ

ΠΟΣΟΤ.

Τ /Μ(€)

ΣΥΝΟΛΟ(€)

Λίτρο

18.750

0,90

16.875 €

ΦΠΑ 13%

2.250 €

Γενικό Σύνολο

19.125 €

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ον
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την αντιμετώπιση των δαπανών για τις Λοιπές Πρόσθετες Παροχές ( παστεριωμένο
γάλα ) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Ελευσίνας, για το χρονικό διάστημα τριών μηνών του έτους 2020 και με
δυνατότητα παράτασης εφόσον επαρκεί το ποσό.
ΑΡΘΡΟ 2ον
Τα στοιχεία της σύμβασης είναι :
1. Τεχνική Έκθεση
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2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο μελέτης
4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 3ον
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:
-Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας»
-- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης»
- Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»
- Του Π.Δ.80/16 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)
- του άρθρου 4 της Π.Ν.Π (ΦΕΚ. 240Α΄/12-12-2012), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ.18 Α) «ανάδειξη προμηθευτώνχορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων ».
- της Απόφασης αριθ. Π1/3305/2010 ( ΦΕΚ 1789 τ.β`/12-11-2010 ).
- του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014).
- Του Κώδικα τροφίμων και ποτών όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών Έργων & Υπηρεσιών (άρθρο 118)
- Την αριθμ. 43726 (ΦΕΚ 2208/τΒ/08-06-2019) Υπουργική Απόφαση.
-την αριθμ 64/14-3-20 Πράξη Νομ.Περιεχομένου <<κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοιού COVID-19 >>.
- Τις αριθ. 55/11-3-20 Πράξη Νομ. Περιεχομένου.
ΑΡΘΡΟ 4ον
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.125€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παρούσα δαπάνη που ανέρχεται έως το συνολικό ποσό των 19.125€ με Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 2020 20.6063.0009 .
ΑΡΘΡΟ 5ον
1. Η παράδοση του παστεριωμένου γάλακτος θα γίνεται τμηματικά , και την παραλαβή θα κάνει η αρμόδια Επιτροπή
παραλαβής..
2.

Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ως τόπος παράδοσης,
προσδιορίζονται οι εγκαταστάσεις των συνεργείων της Δ.Ε. Ελευσίνας & Δ.Ε. Μαγούλας ή τυχόν όποια άλλη προστεθεί από
την υπηρεσία.

Ο ανάδοχος για τη διανομή του παστεριωμένου γάλακτος θα διαθέτει τον κατάλληλο αριθμό φορτηγών – ψυγείων με τις
απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Υγιεινής και Συγκοινωνιών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, τα ανάλογα ψυγεία συντήρησης που θα εγκαταστήσει
στους χώρους, προκειμένου να φυλάσσεται το παστεριωμένο γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την
ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, ο δε Δήμος θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της
σύμβασης.
3.

Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες για το παστεριωμένο γάλα θα παραδίδονται στους καθ’ υπόδειξη χώρους, εντός μία (1)
ημέρας από την ειδοποίηση του προμηθευτή.

4.

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
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5.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το παστεριωμένο γάλα μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση.Η παράδοση του παστεριωμένου γάλακτος θα γίνεται από τον προμηθευτή, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής
θα υπογράφεται αρμοδίως από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. 53361/0210-2006, προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανάλογη σήμανση.
Οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας
τροφίμων, να τηρούνται όλοι οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής πού επιβάλλει τόσο η Ελληνική όσο και η Κοινοτική
νομοθεσία.
Τέλος , οι εγκαταστάσεις από τις οποίες παράγεται το παστεριωμένο γάλα να είναι εγκεκριμένες .
ΑΡΘΡΟ 6ον
Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και
σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται .
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, συνοδευόμενο
από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 7ον
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για είδη αρίστης ποιότητας και μπορεί , για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών , να στείλει
αυτά σε οποιοδήποτε κατά την κρίση του εργαστήριο , για εξακρίβωση της ποιότητας , με δαπάνη των προμηθευτών .
ΑΡΘΡΟ 8ον
Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 9ον
Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης ορίζεται ποινική ρήτρα μέχρι 600 € (ευρώ ) η
οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ον
Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια της σύμβασης συμφωνείται να γίνεται , με
απόφαση του Δημάρχου που θα είναι ανέκκλητη και δεν θα υπόκεινται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον Δικαστικής η
άλλης Αρχής , αλλιώς παραιτείται από τώρα ο προμηθευτής από παρόμοιο δικαίωμα του .
ΑΡΘΡΟ 11ον
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών στις
εγκαταστάσεις του Δήμου ή όπου θα υποδείξει η υπηρεσία πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που
πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού ή αλλού , μέχρι της παράδοσης αυτών.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης και είναι ενδεικτικές και όχι
δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πολύ πιθανό να μην
χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες.
Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας, (η οποία είναι το σύνολο
των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων για το Δήμο, εφόσον οι ανάγκες της επιβάλουν ότι δεν είναι
απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει
αποζημίωση για αυτό από το Δήμο Ελευσίνας.
Τέλος ο Δήμος Ελευσίνας έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη σύμβαση ύστερα από έγκριση των θεσμοθετημένων οργάνων του
εφόσον δεν έχει καλυφθεί το χρηματικό ποσό της σύμβασης. Ο δε Προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται τον όρο αυτό και ότι η
τιμές των προϊόντων δεν θα αναπροσαρμοσθούν.
Διευκρινίζεται πως σε κάθε περίπτωση η σύμβαση θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος διεθνούς διαγωνισμού , ο οποίος
έχει δικαστική εμπλοκή και όταν ολοκληρωθεί αυτός , θα σταματήσει η ισχύς οποιασδήποτε άλλης σύμβασης θα έχει ανατεθεί με
απευθείας ανάθεση. Λόγω λοιπόν των δυσμενών συνθηκών ,ο Δήμος μας υποχρεούται να προσφύγει σε απευθείας ανάθεση ,
όπως ορίζει το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 , αλλά και λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση ,λόγω της νόσου
του κορωνοιού COVID-19 , και ειδικά βάσει των αριθ. 55/11-3-20 & 64/14-3-20 Πράξεων Νομ. Περιεχομένου.
ΑΡΘΡΟ 13ο (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.) 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

Σελίδα 5 από 6

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 Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Στυλιανή Κοσκινίδη
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