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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 14.999,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της με Α.Μ. 10 / 26.02.2021 Τεχνικής
περιγραφής του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πρασίνου, όσο και τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, καθώς και την υπ΄ Αριθ. 23690/18-03-2021 Απ. Δημάρχου, να καταθέσετε
σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
Καπλάνη 7 Ιωάννινα έως και την 29/03/2021 και ώρα 14:00 μμ, με την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπηρεσία με τίτλο:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ»
Για να γίνει δεκτή η Οικονομική προσφορά, θα πρέπει να προσκομιστούν υποχρεωτικά, τα παρακάτω
δικαιολογητικά (άρθρο 80 παρ.2 και 3 και άρθρο 93 του Ν.4412/2016):
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου, Εφόσον πρόκειται για:
αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές(Ο.Ε.
και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,
ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) συνεταιρισμούς η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ή Υπεύθυνη Δήλωση ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
4412/2016.
2.
3.
4.
5.

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
Ασφαλιστική ενημερότητα (για εισφορές προσωπικού) σε ισχύ
Ασφαλιστική ενημερότητα (για εισφορές ατομικής ασφάλισης) σε ισχύ
Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα η οποία θα αναφέρει «Έλαβα γνώση και συμμορφώνομαι με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη της υπηρεσίας και ιδιαίτερα
της Συγγραφής Υποχρεώσεων και τις αποδέχομαι ανεπιφύλακτα»
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού
προσώπου.
Επιπλέον, η κάθε προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου αναδόχου ότι:
1. Είναι γνώστης του αντικειμένου.
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2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα να εκτελέσει κάθε σχετική εργασία κλαδέματος που θα του ανατεθεί,
ανεξαρτήτου βαρύτητας, δυσκολίας και τοπικών συνθηκών και ωραρίου εκτέλεσης, που πιθανόν μπορούν
να επηρεάσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών.
3. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασής του με το
Δήμο Ιωαννιτών και καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της, χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής
σε βάρος του Δήμου Ιωαννιτών.
Οι προσφέροντες (υποψήφιοι ανάδοχοι) οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στην υπηρεσία
τα εξής δικαιολογητικά:
α. Εγγραφή στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων για έργα Πρασίνου ΜΕΕΠ Α1 και άνω. Η επιχείρηση
να είναι στελεχωμένη με Γεωπόνο ή Δασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας ή Δασοπονίας.
β. Εμπειρία σε ανάλογες εργασίες σε Δημόσιο ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ή Ιδιωτικούς φορείς, τα
τελευταία τρία έτη (τουλάχιστον 1 πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης ).
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πριν και κατά την διάρκεια των εργασιών,
για την προστασία του προσωπικού του, καθώς και των πολιτών.
7. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία καθώς και τις μεταβολές του.
Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 26513-61332 για διοικητικά θέματα, και για
διευκρινήσεις για την εργασία (μελέτη) στο τηλ. 26510 61165 (Μαμακή Χαρά).
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών – Διαχείρισης Υλικού & Αποθήκης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΗΣ
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