ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες, 09-03-2020
Αριθμ.πρωτ. 554

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Προς
Οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Για Υποβολή προσφορών)

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή εργασιών συντήρησης του φυσικού
χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου Σερρών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής
Πολιτικής και Αθλητισμού», προϋπολογισμού 19.925,00€ (χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 16/2020
μελέτη Δήμου Σερρών Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό .
Κριτήρια επιλογής
Η δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και η οικονομική του
προσφορά.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν ,δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις
συμβατικές του υποχρεώσεις η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αυτή
και να ζητήσει τη λύση της.
Προθεσμία Υποβολής προσφορών
Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα
επιμελητήρια μέχρι και την 16η -03-2020 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ
Δήμου Σερρών ,Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.
Τα δικαιολογητικά που θα φέρει ο οριστικός ανάδοχος είναι τα κάτωθι:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελμα ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια αρχή ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο.
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.

Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
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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.
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(με κατάσταση προσωπικού),
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:

Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.

Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών,
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:

Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.

Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν προ της υπογραφής Σύμβασης.
Για την άσκηση ένστασης κατά της της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
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ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127
παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο Νομικό Πρόσωπο (αρμόδια: Σουργκούνη Αναστασία Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών –
Οικ/κών υπηρεσιών , τηλ.2321022487 εσωτ.3).
Συνημμένα:
1. Η αριθμ. 16/2020 μελέτη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΟΠΑΚΠΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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