ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ: 22957/30-7-2019
ΠΡΟΣ
1. EUROSYS-ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΟΠΟΙΟΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
Ο ∆ήµος µας στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την
Προµήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, στο πλαίσιο της
συγχρηµατοδοτούµενης πράξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο µε τίτλο "Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου Σερρών µε παράρτηµα ΡΟΜΑ», σύµφωνα µε την αριθ. 84/2019
Α∆Σ και µε την 9/2019 Μελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού – Ανάπτυξης –
Ποιότητας &

Αποδοτικότητας του ∆ήµου Σερρών, συνολικού προϋπολογισµού

4.120,86 µε Φ.Π.Α.
Η αµοιβή του αναδόχου θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της πράξης “Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου Σερρών µε παράρτηµα ΡΟΜΑ”

(σε βάρος του

Κ.Α.:

60.7341.004), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 20142020” και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο).
Η εν λόγω δαπάνη της παροχής υπηρεσιών συγκαταλέγεται στις λοιπές δαπάνες για
την υλοποίηση της πράξης, όπως περιγράφονται στη µε αριθ. Πρωτ.: 3646/6.6.2016
Πρόσκληση της Ε.Υ.∆. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και οι οποίες
αποζηµιώνονται ως κατ' αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών
προσωπικού.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες
που

θα

κατατεθεί

στο

τµήµα

Πρωτοκόλλου

σύµφωνα

µε

τις

τεχνικές

προδιαγραφές τις αριθ. 9/2018 µελέτης, για τις ανωτέρω µέχρι 2-8-2019.

Τα δικαιολογητικά που θα φέρει ο οριστικός ανάδοχος είναι τα κάτωθι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελµα ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από ∆ηµόσια αρχή ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή
εµπορικό µητρώο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό κατάλογο.
Υπεύθυνη δήλωση από τον ανάδοχο από την οποία 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:
∆ιαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
∆ιαχειριστών για Ε.Π.Ε.
Προέδρου, ∆/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
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,
∆) 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.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει
ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (Ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (Ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆/ΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
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