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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ
Ν Γήκνο Πηπιίδαο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ην έξγν κε ηίηιν «Ανάπλαζη πλαηείας Καρσάς»
πξνυπνινγηζκνχ 64.300,00€ (51.854,84€ + 12.445,16€ ΦΞΑ 24%) , ζε βάξνο ησλ Θ.Α. 64.7332.0002 θαη
Θ.Α. 00.6495.0006 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ (ρξεκαηνδφηεζε ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ & Γαπάλεο πξνο θάιπςε
έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19).
Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 λ4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην άξζξν 50 λ4782/2021 πεξί απεπζείαο αλάζεζεο , ζχκθσλα κε ηα ηεχρε ζχκβαζεο (ηερληθή έθζεζε,
πξνυπνινγηζκφο κειέηεο, ηηκνιφγην κειέηεο, εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ) θαζψο θαη κε ηελ αξηζκ. πξση.
10970 /09-11-2021 κε αξηζκφ 299/2021 Απφθαζε Γεκάξρνπ (ΑΓΑ : 9ΗΩΜΩ1Ε-ΚΑΗ)
Για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ ηος παπαπάνυ έπγος έσοςν εκδοθεί α) οι απιθ. ππυη. 10838/05-11-2021 και
απιθ ππυη. 10889/08-11-2021 αποθάζειρ ανάλητηρ ςποσπέυζηρ (ΑΓΑ: 6Ζ6ΔΩ1Ε-ΡΒΒ) και β) η βεβαίυζη
ηηρ Πποφζηαμένηρ ηηρ Οικονομικήρ Υπηπεζίαρ, επί ηυν ανυηέπυ αποθάζευν ανάλητηρ ςποσπέυζηρ, για ηην
ύπαπξη διαθέζιμος ποζού, ηη ζςνδπομή ηυν πποχποθέζευν ηηρ παπ 1α ηος άπθπος 4 ηος ΠΓ 80/2016 και
ηη δέζμεςζη ζηα οικεία Μηηπώα Γεζμεύζευν ηυν ανηίζηοισυν πιζηώζευν με α/α 1 και α/α 53.
Ξαξαθαινχκε αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο ηελ αξηζκ 133/2021 ζπλεκκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε
πιαηείαο Θαξπάο» , λα ππνβάιιεηε ειεθηξνληθά κέρξη ηελ 19/11/2021 εκέξα Παραζκεσή θαη ψξα 11:00
π.μ. , ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ.
Ξξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά
ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Βεβαίσζε εγγξαθήο ΚΔΔΞ ζηελ ηάμε Α1 θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΝΓΝΞΝΗΪΑΠ & ΞΟΑΠΗΛΝ
2. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ
3. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα
4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016)
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5. πεχζπλε Γήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο.
6. πεχζπλε Γήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη δελ
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ4412/2016. Πε πεξίπησζε
λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ
νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο
δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν
εθπξφζσπν. (άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Λ.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Λ.4412/2016)
7. πεχζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ
απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4 Λ.4412/2016) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Λ.4782/2021.
8. πεχζπλε Γήισζε φηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιιεηε είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ
πξσηνηχπσλ.
Νη πεχζπλεο Γειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ είλαη αξκνδίσο ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο θαη έρνπλ
ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Λ4412/2016, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη)
Ρα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (3) θαη (4) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη εν ιζτύ καηά ηο τρόνο σποβολής
ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηρεις (3)
μήνες πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ
ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ.4605/2019
Πεκεηψλεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ποσ δεν προζκλήθηκαν λα
ππνβάινπλ πξνζθνξά. (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ
Λ.4782/2021).
Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ
ΔΠΖΓΖΠ
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πηπιίδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο
Ζ ΓΖΚΑΟΣΝΠ
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