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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

για το Δημοτικό Σφαγείο Κέας. 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των εξής ειδών :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Λαμπτή� ρες για εντομοπαγι�δες 20W Black Light 4

2 Λαμπτή� ρες φωτισμού�  φθορι�ού οροφή� ς 36W 6000Κ 4

3 Πρι�ζα σού� κο IP55 16A 1

4 Λαμπτή� ρες Ε27 9W 3000Κ 2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στοιχεία και έντυπο οικονομικής προσφοράς για
την εν λόγω προμήθεια στη συνημμένη μελέτη, με αριθμ. πρωτ. 2256-28/05/2019.
Η  παράδοση  της  προμήθειας  θα  γίνει  στο  Δημοτικό  Σφαγείο  στη  θέση  Άγιος

Κωνσταντίνος. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 402

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 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο φορέα με τους κάτωθι τρόπους: 

στον Δήμο Κέας απευθυνόμενοι προς το Γραφείο Πρωτοκόλλου, αυτοπροσώπως ή με

ταχυμεταφορά,  στο  ειδικό  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  που  επισυνάπτεται  στην

μελέτη,  ή  με  email  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  promithies@kea.gr  από  Τετάρτη
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29/05/2019 έως την Παρασκευή 31/05/2019 και ώρα 13.00. Κριτήριο ανάθεσης είναι η

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των

ειδών.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με

την παρ. 20  του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

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 προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. 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
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) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει 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)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το

χρόνο υποβολής  τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80

παρ.12  του  Ν.4412/2016,  όπως  προστέθηκε  με  την παρ.7αδ  του  άρθρου  43  του

Ν.4605/2019)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη

αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του

Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του

άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

                                   Ο Δήμαρχος
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                                                                                                                        Ιωάννης Ευαγγέλου


