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Απ.ππωη. 29509

Ππορ: κάθε ενδιαθεπόμενο

Ο Δήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηηο πξνκήζεηεο γηα ηελ «Δηνξγάλσζε Ενξηαζηηθήο
Εθδήισζεο Υξηζηνπγέλλσλ Φηιαξκνληθήο Δ.Ε.Ζαθπλζίσλ» ζηα πιαίζηα ησλ Πνιηηηζηηθψλ
Εθδειψζεσλ ηνπ Δήκνπ Ζαθχλζνπ 2019. Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ
πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζ. Ο 12 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β) ε
βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο
αλάιεςεο

ππνρξέσζεο,

γηα

ηελ

χπαξμε

δηαζέζηκνπ

πνζνχ,

ηε

ζπλδξνκή

ησλ

πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΔ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν
Μεηξψν Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 9.
Οη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο δηακνξθψλνληαη σο θάησζη:
Α/Α

Πεπιγπαθή
Τπηπεζιών- Σεσνικά
σαπακηηπιζηικά

Υξηζηνπγελληάηηθεο
θνπινχξεο
1. 2X4 θηι.
10X2 θηι.
3Υ1 θηι.

Ποζόηηηα
1
5
8
1
0
0
0
0
9

2. Μεινκαθάξνλα
Κνπξακπηέδεο
3.
ακπγδάινπ βνπηχξνπ

FANTA ΠΟΡΣΟΚΑΛΘ
1,5
4.
Coca cola 1,5
FANTA ΛΕΜΟΝΘ 1,5

Ενδεικηικό
κόζηορ
(σωπίρ ΦΠΑ)

ΦΠΑ %

ςνολικό κόζηορ

24,18 €

210,18 €

3,90 €

33,90 €

4,22 €

36,72 €

186,00€
31 θηι.

6,00 €

5 θηι.

6.00 €

5 θηι.
1
5
9
8
2
0
0
0
5

ςνολικό
κόζηορ

4Υ6
3X6
2Υ6

6,50 €

7,50€
7,62€
7.50 €

30.00 €
32.50 €

30,00€
22,86€
15,00€
67,86
16,28€

ΤΝΟΛΟ

84,14 €

364.94 €

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα
κέρξη ηελ 20/12/2019 και ώπα 12:00
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί
κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:

α. Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ
φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73

ηνπ

Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε
ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε
79Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Θ.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ
(Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ
Δηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.(άξζξν 80 παξ. 9
ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019)
Η ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ
παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019)
β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο
δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζχλνληα χκβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
γ. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα
δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηεο επηρείξεζεο (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)
ε. Αηνκηθή Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (ζε πεπίπηωζη εηαιπείαρ, ηων μελών αςηήρ)
ζη. ε πεξίπησζε εηαηξείαο, φια ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (π.ρ. Καηαζηαηηθφ
εηαηξείαο, Πηζηνπνηεηηθφ ΓΕΜΗ, θ.ι.π)
Σα ανωηέπω πιζηοποιηηικά (β, γ, δ και ε) γίνονηαι αποδεκηά εθόζον είναι εν ιζσύ καηά
ηο σπόνο ςποβολήρ ηοςρ, άλλωρ, ζηην πεπίπηωζη πος δεν αναθέπεηαι σπόνορ
ιζσύορ, εθόζον έσοςν εκδοθεί έωρ ηπειρ (3) μήνερ ππιν από ηην ςποβολή ηοςρ. (άπθπο
80 παπ.12 ηος Ν.4412/2016, όπωρ πποζηέθηκε με ηην παπ.7αδ ηος άπθπος 43 ηος
Ν.4605/2019)
Σα ανωηέπω δικαιολογηηικά δεν απαιηούνηαι ζε δημόζιερ ζςμβάζειρ με εκηιμώμενη
αξία ίζη ή καηώηεπη ηων δύο σιλιάδων πενηακοζίων (2.500) εςπώ σωπίρ Φ.Π.Α..
(άπθπο 73 παπ.6 Ν.4412/2016, όπωρ πποζηέθηκε με ηην παπ.9 ηος άπθπος 107 ηος
Ν.4497/2017, άπθπο 80 παπ.11 Ν.4412/2016, όπωρ πποζηέθηκε με ηην παπ.15 ηος
άπθπος 107 ηος Ν.4497/2017)
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