Ζάκςνθορ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ &
ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ
ΓΖΜΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
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ΠΡΟ
Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΚΛΗΗ
Οη Γεκνηηθνί Παηδηθνί & Βξεθνλεπηαθνί Σηαζκνί ηνπ Ννκνύ Εαθύλζνπ, ελδηαθέξνληαη λα
αλαζέζνπλ ηελ παξνρή ππεξεζίαο Καζαξηζκνύ Φαιηώλ, θνπξηηλώλ & Μνθεηώλ ζηνπο Γ.Π.Σ..
Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία κέρξη ηελ
10-10-2019 θαη ώξα 11:00 π.κ., ζύκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό πνπ παξαζέηνπκε σο:
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
Α/Α
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Είδος Δαπάνης
4,50 € / η.μ.
9,50 € / Τεμάσιο
17,00 € / Τεμάσιο
7,00 € / Τεμάσιο
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Θέζη
Γ.Π.Σ. Ζακύνθος
Γ.Π.Σ. Ζακύνθος
Γ.Π.Σ. Ζακύνθος
Γ.Π.Σ. Ζακύνθος

Εργαζίες
Βιολογικόρ Καθαπιζμόρ Μοκεηών
Κοςβέπηερ Νηπίων
Κοςπηίνερ Γιάθοπερ
Μαξιλάπια μικπά-μεγάλα

ύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό ύνολο Γαπάνης

1.612,90 €
387,10 €
2.000,00 €

* Ζ πξνζθνξά ζα θαιύςεη ηα είδε πνπ ζα δνζνύλ γηα θαζαξηζκό, έσο ηνπ πνζνύ
ησλ 2.000,00 € κε Φ.Π.Α. 24%.
** Οη Δλδεηθηηθέο ηηκέο ησλ εηδώλ είλαη ρσξίο Φ.Π.Α. 24%
Οη πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ζηνπο Γ.Π.Σ. , πνπ βξίζθνληαη ζηελ Οδό : Κξπνλεξίνπ -3-, Τ.Κ.
29100 θαη ζα ζπλνδεύεηαη από ππεύζπλε δήισζε όπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ λόκν 4412/2016 άξζξν
73 θαη 74 παξ. 1 & 2.
Αλ ν πξνζθαινύκελνο ελδηαθεξόκελνο επηζπκεί λα ιάβεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο κπνξεί λα
επηθνηλσλήζεη κε ηελ ππεξεζία ζην ηει. 26950 – 23551 .
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, όηη ε Υπεξεζία καο δύλαηαη θαη
κπνξεί καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα δεηήζεη λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά,
ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν έληππν.
Γηα άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο πξόζθιεζεο ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ
Ν. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 127 παξ. 1& 2 & ηνπ άξζξνπ 221.
1.

υνημμένο :

Ένηςπο με ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ.

Ο Πρόεδρος ηων Γημοηικών ηαθμών
Βαρσπάηης Γιονύζιος

Γικαίωμα ζσμμεηοτής – κριηήρια επιλογής αναδότοσ
Ζ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ηε ιήςε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ
ζπκκεηερόλησλ κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ρακειόηεξε πξνζθνξά, κεηαμύ απηώλ πνπ πιεξνύλ ηα
θξηηήξηα επηινγήο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δηαζέηνπλ θαη σο αλάδνρνη νθείινπλ λα
θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα αθόινπζα θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά.
1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ θαη ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ όισλ ησλ κειώλ ηνπ θαη
ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπ.
2) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ έρνπλ θνξνινγηθέο εθθξεκόηεηεο θαη θακία ιεμηπξόζεζκε νθεηιή
πξνο ην δεκόζην.
3) Πηζηνπνηεηηθό από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο. Τν πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο αθνξά όινπο ηνπο απαζρνινύκελνπο κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο.
4) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο κε πηζηνπνίεζε ηεο
εγγξαθήο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
5) Τα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ε ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ.
6) Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο , αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξόζσπό ηνπο.
7) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο νηθνλνκηθνύ
θνξέα ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ , όπνπ λα δειώλεηαη όηη δελ ππάξρεη
απνθιεηζκόο από ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν 4412/16.

Τα αλωηέξω δηθαηνινγεηηθά δελ απαηηνύληαη ζε δεκόζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία
ίζε ή θαηώηεξε ηωλ δύν ρηιηάδωλ πεληαθνζίωλ (2.500) επξώ ρωξίο Φ.Π.Α.. (άξζξν 73 παξ.6
Ν.4412/2016, όπωο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017, άξζξν 80
παξ.11 Ν.4412/2016, όπωο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.15 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017),
αιιά δύλαηαη θαηά πεξίπηωζε λα δεηεζνύλ από ηελ Υπεξεζία γηα ιόγνπο Ννκηκόηεηαο.

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΗ

Ο σπογραθόμενος …………………………………………… σπάλληλος ηων Δημοηικών Παιδικών &
Βρεθονηπιακών Σηαθμών Νομού Ζακύνθοσ, ζήμερα ημέρα Τεηάρηη 02-10-2019 και ώρα
… : … … . μ., παρέδωζα ζηο Επιμεληηήριο Ζακύνθοσ, ανηίγραθο ηης σπ. αρ. 1613 / 02-10-2019
πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηην Υπηρεζία Καζαξηζκνύ Φαιηώλ, Μαμηιαξηώλ &

Μνθεηώλ ησλ Γ.Π.Σ. Εαθύλζνπ για ηις ανάγκες ηοσς .
Η επίδοζη έγινε παροσζία βάζη σπογραθών ζηο/ ζηοσς κάηωθι :

Ο Επιδούς

Ο Παραλαβών
1. ……………………………
(Υπογραθή)

(Υπογραθή)

Σε Περίπτωση Αποσσίας τοσ Ανωτέρω
Ο Παραλαβών
2. ……………………………
(Υπογραθή)

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΗ

Ο σπογραθόμενος …………………………………………… σπάλληλος ηων Δημοηικών Παιδικών &
Βρεθονηπιακών Σηαθμών Νομού Ζακύνθοσ, ζήμερα ημέρα Τεηάρηη 02-10-2019 και ώρα
… : … … . μ., παρέδωζα ζηο Δημαρτείο Ζακύνθοσ, ανηίγραθο ηης σπ. αρ. 1613 / 02-10-2019
πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηην Υπηρεζία Καζαξηζκνύ Φαιηώλ, Μαμηιαξηώλ &

Μνθεηώλ ησλ Γ.Π.Σ. Εαθύλζνπ για ηις ανάγκες ηοσς .
Η επίδοζη έγινε παροσζία βάζη σπογραθών ζηο/ ζηοσς κάηωθι :

Ο Επιδούς

Ο Παραλαβών
1. ……………………………
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Σε Περίπτωση Αποσσίας τοσ Ανωτέρω
Ο Παραλαβών
2. ……………………………
(Υπογραθή)

