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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σε συνέχειας της διαπραγμάτευσης (Α.Ο.Ε. 446/2020) ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τους
οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση να αποστείλουν

την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και

σφραγίδα, ,στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Δευτέρα 05/10/2020 και 13:00, για την
προμήθεια γαντιών μίας χρήσης, προϋπολογισμού 4.240,00 € συμπεριλαμβανομένου
6% Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθμ. 10/2020 μελέτη της Δ/νσης
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας.
Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει τα απαιτούμενα
αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16, (για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 2.500€ χωρίς
ΦΠΑ) ήτοι:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
β. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι έλαβε γνώση των τεχνικών
προδιαγραφών και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Οι προαναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται εκ μέρους του νόμιμου
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και
αφορά ιδίως τους διαχειριστές. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12
του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
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γ. Φορολογική ενημερότητα
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα
ε. Καταστατικό της εταιρείας
ζ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (γ και δ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους. Το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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