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ΠΡΟ
Κάκε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ «ΕΚΔΗΛΩΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΟΡΣΑΜΟ ΣΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ ΕΣΟΤ 2020»

Σασ γνωρίηουμε ότι ο Διμοσ μασ ενδιαφζρεται να προβεί ςε απευκείασ ανάκεςθ για τθν «Εκδιλωςθ για
τον εορταςμό των Θεοφανίων ζτουσ 2020» ΑΜ.:13/2019 Μελζτθ του Τμιματοσ Αυτοτελοφσ Τμιματοσ
Πολιτιςμοφ – Ακλθτιςμοφ Νζασ Γενιάσ & Εξυπθρζτθςθσ του Δθμότθ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ φψουσ 2.529,60
€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%.
Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε τθν προςφορά ςασ ζωσ τθν Δευτζρα 16/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. ςτο
Κεντρικό Πρωτόκολλο του Διμου με ςυνθμμζνθ αίτθςθ ι επιςτολι.
Επιςυνάπτεται θ ςχετικι μελζτθ.
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κατά τθν υποβολι τθσ Προςφοράσ πρζπει να προςκομίςει επί ποινισ αποκλειςμοφ τα
παρακάτω :
1. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροςϊπου με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ
από αρμόδια Αρχι ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του όπωσ αυτζσ απορρζουν
από το άρκρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73
και 74 του Ν.4412/2016 κακϊσ και ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτα
άρκρα 79 ζωσ 81 του Ν.4412/2016.
2. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι Γ.Ε.ΜΗ. ϊςτε να
αποδεικνφεται ότι θ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ είναι ςχετικι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ (με
θμερομθνία ζκδοςθσ ωσ τριάντα εργάςιμεσ μζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ).
3. Για τα νομικά πρόςωπα: Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από τθν αρμόδια αρχι ( πχ ΓΕΜΗ) με
θμερομθνία ζκδοςθσ ωσ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι του, ι τα κατά περίπτωςθ
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νομικισ εκπροςϊπθςθσ ( π.χ. καταςτατικό, ΦΕΚ, πιςτοποιθτικό
μεταβολϊν) ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ δε κα είναι εφικτι θ Ανάκεςθ τθσ Προμικειασ/Υπθρεςίασ.
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