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      Χίος, 13/8/2020
      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια 
λιπαντικών για την λειτουργία οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου» για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την 
χαμηλότερη συνολικά προσφορά σε ποσοστιαίες (%) μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
από 29/7/2020 Τεχνική Έκθεση, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 20.893,86 € με 
Φ.Π.Α  και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Χίου οικ. έτους 2018 και στον ΚΑ 20-6641.002.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στη Δ/νση Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης του Δήμου,   Δημοκρατίας 2, Χίος στο γραφείο Νο  7, μέχρι και την Τετάρτη 19 
Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 μ.μ., και η οποία θα πρέπει να περιέχει : 

 Την οικονομική προσφορά  η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας 
(τηλέφωνο, Fax, e-mail ) 

 Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή 
σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, 
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

 Μόνο για τα νομικά πρόσωπα: έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 
του Ν. 4412/16) (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος).  Από 
τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν: η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16).
 Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής ασφάλισης - άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 

4412/16).
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86(Α75) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της από 
2/02/2020 σχετικής τεχνικής έκθεσης της αρμόδιας υπηρεσίας και τους αποδέχονται πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως.

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στο Δημαρχείο.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Μελέτη-Τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να καλείτε στη 
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου τηλ. 2271350872  κ. Σγούτα Γεώργιο.
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Ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ.α.α.

Αναγνώστου Παναγιώτης
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