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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό
Φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Χίου ανακοινώνει ότι ο Δήμος Χίου
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου
του Δήμου Χίου για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (Περίοδος 2022-2023), με τη διαδικασία της
απ’ ευθείας ανάθεσης, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 29.925,00 ευρώ.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
Κατόπιν τούτου σας καλεί να καταθέσετε την προσφορά σας, στο Γραφείο Κίνησης &
Συντήρησης Οχημάτων Δήμου Χίου (Δημαρχείο – Γραφείο 7), οδός Δημοκρατίας 2, Τ.Κ. 82 100,
Χίος, μέχρι την 17-06-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Ο φάκελος της προσφοράς θα
περιλαμβάνει:
α. Φάκελο τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει ότι απαιτείται από την 6-6-2022
Τεχνική έκθεση προδιαγραφών - δαπάνης, της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, του
Δήμου.
β. Φάκελο οικονομικής προσφοράς, καθώς και τα κάτωθι απαραίτητα συνημμένα
δικαιολογητικά κατά την αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης:
γ. Απόσπασμα (αντίγραφο γενικής χρήσης) ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του οικονομικού φορέα,
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Για τα νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι στην υποβολή αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι: i) οι
διαχειριστές των ομόρρυθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ii) ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών, iii) τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των
συνεταιρισμών και iv) οι εκπρόσωποι των λοιπών νομικών προσώπων.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης.
Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Σε
περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά και όσους
είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Διανομή
μέσω
'ΙΡΙΔΑ'
με
62a06ebf1e34e46f0f764526 στις 08/06/22 13:51

UID:

22PROC010714056 2022-06-08
Διευκρινίζεται ότι όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που
εκπροσωπούν ή διοικούν ή διαχειρίζονται το νομικό πρόσωπο.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά
ασφαλιστικής ενημερότητας, και υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης).
ε. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
στ. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και τη σύνταξη της
προσφοράς, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Διαχείρισης &
Συντήρησης Οχημάτων (αρμόδιος υπάλληλος Σγούτας Γεώργιος, τηλ. 2271-3-50872).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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