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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πτολεµαΐδα: 01/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθ.Πρωτ: 25534
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.∆/νση:
25ης Μαρτίου 15
Ταχ.Κώδικας : 50200
Πληροφορίες : Κεσίδου Π., ∆επάστα Ε.
Τηλέφωνο: 2463350113
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος µας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην «Ανάθεση των εργασιών Αποχιονισµού οδών –
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Μουρικίου», µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον ∆ήµαρχο,
σύµφωνα µε την 240/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , την 149/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Α∆Α:ΩΜ3ΘΩΡ6-Ο4Μ και την υπ’ αρ.15/2020 µελέτη που συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
,Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής ,συνολικού ποσού 22.568,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α. (Α∆ΑΜ 20REQ007728857
2020-11-27) η οποία έχει εγκριθεί µε την 25529/01-12-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου.
Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 & τον Ν.4555/2018.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των εργασιών αποχιονισµού ∆.Ε. Μουρικίου, είτε ανά Κοινότητα
,είτε ανά µηχάνηµα .
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά ώρα
Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον
προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.
30.7333.0087, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 1228/27-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η βεβαίωση του
Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση
στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της πίστωσης µε α/α3 .(Α∆ΑΜ 20REQ007743059 2020-11-30)
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την οικονοµική προσφορά
σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση
νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε
µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019Φορολογική ενηµερότητα
2. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
3. Φορολογική Ενηµερότητα
4. Οικονοµική Προσφορά
Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκοµίσουν επιπλέων επί ποινή αποκλεισµού, τα αναφερόµενα στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση τα οποία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα βάση της Τεχνικής Περιγραφής της
Υπηρεσίας
5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν :
α) ότι έχουν λάβει γνώση της Τεχνικής Περιγραφής µε αριθµό µελέτης 15/2020 και είναι σύµφωνοι µε
αυτήν .
β) ότι το κάθε µηχάνηµα έργου και ο γεωργικός ελκυστήρας θα πρέπει να έχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισµό και έγραφα που απαιτούνται για την νόµιµη κυκλοφορία και λειτουργία του.
γ) ότι όλα τα µηχανήµατα έργου και οι γεωργικοί ελκυστήρες. θα πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο
εξοπλισµό (βλ.Τεχνική Περιγραφή Παρ. Β.)
δ)ο χειρισµός του µηχανήµατος έργου καθώς και του γεωργικού ελκυστήρα θα γίνεται από χειριστές –
οδηγούς που θα έχουν δικαίωµα χρήσης τους (δηλαδή η άδεια χειριστή τους θα καλύπτει τις
προδιαγραφές του µηχανήµατος που θα χειρίζονται )
Οι προσφέροντες θα πρέπει , να εξειδικεύσουν σε χωριστό φάκελο την οικονοµική προσφορά τους (άρθρο
68 παρ. 1 του Ν.3863/2010 , όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 ΤΟΥ Ν.4144/2013) .
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Μετά την Απόφαση Ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης θα πρέπει ο
ανάδοχος να προσκοµίσει στην υπηρεσία (µετά από έγγραφη ειδοποίηση) σε σφραγισµένο φάκελο όλα
τα απαραίτητα έγραφα για την νόµιµη κυκλοφορία και λειτουργία του µηχανήµατος και του γεωργικού
ελκύστηκα όπως:
• Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των µηχανηµάτων αποχιονισµού που θα χρησιµοποιηθούν για τον
αποχιονισµό.
• Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέµενα
µηχανήµατα αποχιονισµού είναι κατάλληλα για χρήση.
• Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
• Άδεια ή άδειες οδήγησης και άδεια χειριστού µηχανήµατος έργου, που θα καλύπτει τις προδιαγραφές
του µηχανήµατος που θα χειρίζονται.
• Στην περίπτωση που το µηχάνηµα αποχιονισµού δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που
να δηλώνει ότι παραχωρεί το µηχάνηµα στον υποψήφιο ανάδοχο, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης
και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού συµφωνητικού µίσθωσης.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους µέχρι και την
Παρασκευή 04/12/2020 και ώρα 11.:00 π.µ. στο γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας,
25ης
Μαρτίου 15 Πτολεµαΐδα.
Οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν άµεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσµα της διαδικασίας.
Για πληροφορίες µπορείτε ν’ απευθύνεστε στην Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας, (αρµόδιοι
υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. ∆επάστα Ευαγγελία, τηλέφωνα, 2463350113
email:grprom@ptolemaida.gr ή grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
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