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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Για την ανάθεση «Τπηπεσιών Σεσνικού ςμβούλος Τποστήπιξηρ Δήμος Υεπσονήσος για
την ςλοποίηση των ΠΕ1: Διασείπιση και ςντονισμόρ έπγος & ΠΕ.2 Δημοσιότητα και
πληπουόπηση Έπγος «ΤΝΕΡΓΕΙΝ» στο πλαίσιο τος Ππογπάμματορ ςνεπγασίαρ
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΤΠΡΟ 2014 – 2020»
Ο Γήκνο Υεξζνλήζνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Τπεξεζηψλ Σερληθνχ
πκβνχινπ Τπνζηήξημεο Γήκνπ Υεξζνλήζνπ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ΠΔ1: Γηαρείξηζε θαη
πληνληζκφο έξγνπ & ΠΔ.2 Γεκνζηφηεηα θαη πιεξνθφξεζε Έξγνπ «ΤΝΔΡΓΔΙΝ», ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο INTERREG V-A ΔΛΛΑΓΑ – ΚΤΠΡΟ 2014 – 2020» πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΣΠΑ) θαη Δζληθνχο Πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Κχπξνπ.
Η ζπλεκκέλε ππ. αξ. 01.Μειέηε πεξηιακβάλεη Σερληθή Έθζεζε θαη πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο
ππφ αλάζεζεο ππεξεζίαο.
Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο απνζηείινπλ
ζρεηηθή πξνζθνξά, ζε θιεηζηφ θάθειν, όπου θα αναγράφονται ευκρινώσ η λέξη ΠΡΟΦΟΡΑ με

κεφαλαία γράμματα, ο τίτλοσ του Έργου για τον οποίο υποβάλλεται και τα ςτοιχεία του
αποςτολέα.
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηαρπδξνκηθά ή θαη κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ (δεκνηηθφ θαηάζηεκα
Γνπξλψλ) μέσπι την Δεςτέπα 05/03/2018 και μέσπι ώπα 11.00 π.μ.
Ο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(1) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα είλαη ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ δίδεηαη.

(2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν1599/1986 πνπ λα δειψλεηαη φηη: Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο κειέηεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη πιήξσο, νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα
κε ηελ παξνχζα κειέηε θαη φηη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηε ιήμε
ηεο ζχκβαζεο.
(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζε έλα εκπνξηθφ
ή επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ (νηθείν επηκειεηήξην ή
ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο).
(4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη φινπο ηνπο
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ
απηφλ πξνζσπηθφ, ηφζν γηα θχξηα φζν θαη γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε.
(5) Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο (φισλ ησλ νξγαληζκψλ αζθάιηζεο πνπ δειψλεη ζηελ ΤΓ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ) απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη
μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
(6) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο θφξσλ. Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε
ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
(7) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ πξνθχπηνπλ
ιφγνη απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Σν απφζπαζκα απηφ
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ.
Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο:
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, γ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηνχ, δ) ε πεξίπησζε
αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ
ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία πνπ δηέπνληαη. Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ
κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν θαηαδηθάζηεθε ζα πξέπεη λα
επηζπλάπηνληαη θαη νη αληίζηνηρεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.
(8) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ. Δδψ πξνζθνκίδνληαη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο π.ρ θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ,
ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ
ή ηα νηθεία θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο
εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε
ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα

πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.)
Δάλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ πξνθχπηνπλ επζέσο ηα πξφζσπα πνπ
εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ηε δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη
ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο ζηελ ελ ιφγσ απεπζείαο
αλάζεζε.
(9) Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο Σερληθήο Δπάξθεηαο ηνπ Πξνζθέξνληνο, φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 4
ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο ππ. αξ. 01 Μειέηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα:
Α. Αλαιπηηθφ πξνθίι ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ.
Β. Πίλαθα ζπλαθψλ έξγσλ (ηίηινο έξγνπ, Αλαζέηνπζα Αξρή, νηθνλνκηθφ αληηθείκελν, δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ) πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία
Γ. Πίλαθα κε ηελ νκάδα έξγνπ (Ολνκαηεπψλπκν, ζέζε ζηελ νκάδα έξγνπ, εηδηθφηεηα, έηε
εκπεηξίαο)
Γ. Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηηο Παξερφκελεο Τπεξεζίεο: ISO 9001:2015, ISO
21500:2012 θαη ΔΛΟΣ 1435:2009
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