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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΕΙΨΩΝ», ενδεικτικού
προϋπολογισμού 24.786,65€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Πρωτ/λου
81/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
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, καθώς και της
διασφάλισης της παροχής της υπηρεσίας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και της καταβολής της
μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την παροχή
της υπηρεσίας, θα πρέπει η προσφορά θα υποβληθεί ως εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή
προσφορά που θα βρίσκεται εντός κλειστού φακέλου, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος [ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου], η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
ο τίτλος της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
Χ.Υ.Τ.Α. ΛΕΙΨΩΝ».
Ο ανωτέρω κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει δύο ξεχωριστούς
σφραγισμένους φακέλους στους οποίους κατά τον ανωτέρω τρόπο θα αναφέρονται τα στοιχεία του
προσφέροντος και ο τίτλος της παρούσας υπηρεσίας, τον πρώτο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» (που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής) και τον δεύτερο με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά» (εντός του οποίου θα βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς).
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Εντός του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιέχονται επί ποινή
αποκλεισμού:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου (άρθρο 80, παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου
43 του Ν. 4506/2019).
β. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης
και εκτός μεταβίβασης ακινήτου).
γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (Ν. 4611/2019) (άρθρο 80, παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
από όλους τους φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι υπάλληλοι του οικονομικού φορέα (για
συμμετοχή σε διαγωνισμούς). Εφόσον υπήρχε έως 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών ως εργοδότης και σε άλλο εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τ. Ο.Γ.Α., τ. Ε.Τ.Α.Α.
(Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Α.Ν.), τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε., θα προσκομίζεται αντίστοιχη βεβαίωση.
δ. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο θα
αφορά προσωπικά τον προσφέροντα οικονομικό φορέα.
ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).
στ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση από το site της Α.Α.Δ.Ε., από το οποίο να
προκύπτει ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας.
ζ. Πιστοποιητικό τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή
ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα τους και
βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές του (αν δεν
προκύπτει το ειδικό επάγγελμα από το επιμελητήριο ή την επαγγελματική οργάνωση). Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να εμφαίνεται το ειδικό επάγγελμα το οποίο είναι και σχετικό με
το αντικείμενο της σύμβασης και να προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα που το πιστοποιούν.
η. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λειψών, η οποία θα έχει εκδοθεί πριν από την λήξη της
προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.
θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς, στους
οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης των υπαλλήλων που απασχολούν, καθώς και οι φορείς στους
οποίους είχαν υποχρέωση να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως εργοδότες έως 31-12-2016.
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ι. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
ια. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
Σημειώνεται ότι ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την λήξη
της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.
ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της υπ’
αριθμό 08/730-02-03-2021 μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα
εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν
σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
ιγ. Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του Ν.
4042/2012, όπως ισχύει.
ιδ. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την
παροχή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ιδιοκτησίας του προσφέροντος οικονομικού
φορέα, πέραν της άδειας κυκλοφορίας θα προσκομισθεί και σχέδιο μισθωτηρίου συμβολαίου
υπογεγραμμένο τόσο από τον κάτοχο του οχήματος όσο και από το νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντος οικονομικού φορέα και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής αμφοτέρων.
ιε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τυχόν πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων σε βάρος του προσφέροντος οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
ιστ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος:


Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο θα
αφορά προσωπικά τον προσφέροντα οικονομικό φορέα.



Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου.
Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης

εκπροσώπησης (όπως π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου

ή τα

οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.).
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Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα
πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να
προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν λόγω
απευθείας ανάθεση.
Εντός του φακέλου με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» θα περιλαμβάνονται επί ποινή
αποκλεισμού τα εξής στοιχεία:
α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία μας, συμπληρωμένο,
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και το οποίο θα είναι συνταγμένο με την ίδια αρίθμηση και σειρά
όπως στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Τα στοιχεία της προσφοράς (υπεύθυνες δηλώσεις, οικονομική προσφορά κλπ) θα
υπογράφονται ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος:
- σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης από τον ίδιο τον προσφέροντα,
- σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο
εταίρο της,
- σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) από τον εξουσιοδοτημένο επί
τούτω διαχειριστή της,
- σε περίπτωση Α.Ε. από εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων προσφερόντων οικονομικών φορέων από το ίδιο
φυσικό πρόσωπο.
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία μας έως την Δευτέρα 19
Απριλίου 2021 και ώρα 11:00π.μ.
Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ

