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Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη
προμηθευτή για την προμήθεια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Σύστημα
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης επιχειρήσεων».

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 715/2018 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης την 609/2018 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής όπου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και οι τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης, την 640/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής όπου
κηρύχθηκε ο διαγωνισμό άγονος.
Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην «προμήθεια για την υλοποίηση της
πράξης με τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης
επιχειρήσεων», CPV: [4861300-8] με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου συνοπτικό
διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτή με τίτλο για την
υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησηςενημέρωσης επιχειρήσεων.»
Παρακαλώ να μας στείλετε σχετική προσφορά έως 14-01-2019 μαζί με τα
δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθ. 37020/23-11-2018 Διακήρυξη και τις
τεχνικές προδιαγραφές τις 05/2018 μελέτης.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποσότητα

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ (24%)

ΣΥΝΟΛΟ

1 Συστήμα ηλεκτρονικής
εξυπηρέτησης-ενημέρωσης
επιχειρήσεων Δ/νσης Ανάπτυξης
του Δήμου Σερρών

1

7.380,65

1.771,35

9.152,00

2 Τάμπλετ

2

700,00

168,00

868,00

ΣΥΝΟΛΑ

8.064,52

1.935,48

10.020,00

Α/Α
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί
τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για
τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.1, άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ελλήνων ή αλλοδαπών
πολιτών).
Των φυσικών προσώπων
Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:
- Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
- Διαχειριστών για Ε.Π.Ε. & ΙΚΕ
- Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Των προέδρων και τα μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:
Α) πτώχευση,
Β) εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα),
Γ) αναγκαστική διαχείριση,
Δ) πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
Ε) έχει αναστείλει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες
και επίσης ότι δεν τελούν
ΣΤ) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
Ζ) υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Η) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
Θ) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης,
Ι) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
Το υπ΄ αριθμ. Η δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα.
3.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, περί
του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά:
1)στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα)και
2)στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά
είναι:(i)φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείου Οικονομικών για τον
οικονομικό φορέα,(ii)ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση
Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

4.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του

διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5.

Χορήγηση πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των παρόχων. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται
από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών» οι εταιρείες προσκομίζουν
υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου,
περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής
νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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