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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της
υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία απεντόμωσης και μυοκτονίας στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί
στην Κ.Ε.Δ.Χ.» σύμφωνα με την υπ. αριθμό 89/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την
σχετική τεχνική έκθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου ενδεικτικού προϋπολογισμού
5.061,68€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .
Η διαδικασία θα διεξαχθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Μπορείτε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα
10.00μμ. στα Γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ, είτε στα email: d.tzimas@hersonisos.gr, kinofelis@hersonisos.gr
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 σε συνδυασμό με τις παρ.2 και 3,του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016 παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης
γίνεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στη περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016.
2.Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
3.Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .
3α).Για ατομικές επιχειρήσεις βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΕΒΕ) και ΙΚΑΕΤΑΜ εάν απασχολεί προσωπικό ,ή βεβαίωση ότι δεν απασχολεί προσωπικό.
3β).Για εταιρείες βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΕΒΕ) και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εάν
απασχολεί προσωπικό ,ή βεβαίωση ότι δεν απασχολεί προσωπικό.
3γ).Εάν για κάποιο λόγο απαλλάσσετε ,πιστοποιητικό απαλλαγής .
4.Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου
(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
5. Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα (άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.
4412/2016).
Συνημμένα (1): Η υπ. αριθμ. 66/2020 Απόφαση Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Χ. και η σχετική τεχνική έκθεση της
Κ.Ε.Δ.Χ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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