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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σας γνωρίζουµε ότι ο ∆ήµος Λευκάδας θα προβεί στη σύναψη σύµβασης για την
προµήθεια πινακίδων σήµανσης- πληροφοριακών, ρυθµιστικών, ονοµατοθεσίας- οριοδεικτών
οδών και καθρεφτών κυκλοφορίας για το ∆ήµο Λευκάδας, µε τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Για την κάλυψη της δαπάνης
έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.24.212/28-112019/Α∆Α:6ΣΨΟΩΛΙ-05Θ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του
Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο
Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α-1.203/2019. Συγκεκριµένα στον ΚΑ
30-7135.002 «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης-πληροφοριακών πινακίδων ∆.Ε. Λευκάδας –
Απολλωνίων - Ελλοµένου» του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019.
Για τους ανωτέρω λόγους προσκαλούµε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν
προσφορά σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη µε
αριθµ.285/2019 µελέτη που συντάχθηκε από τη∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τµήµα Η/Μ
Έργων & Συγκοινωνιών, συνολικού ύψους δαπάνης 12.400,74 ευρώ (συµπεριλαµβάνεται
Φ.Π.Α. 24%).
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά που θα περιλαµβάνει κλειστό
φάκελο όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα καθώς και τα
εξής στοιχεία:
«Προσφορά για την προµήθεια πινακίδων σήµανσης- πληροφοριακών, ρυθµιστικών,
ονοµατοθεσίας- οριοδεικτών οδών και καθρεφτών κυκλοφορίας για το ∆ήµο
Λευκάδας»
Αριθµ.πρόσκλησης: 24826/09-12-2019
Προς τον ∆ήµο Λευκάδας
∆/νσηΟικ/κών Υπηρεσιών
Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών
Ταχ. δ/νση: Α.Τζεβελέκη& Υπ. Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οικονοµικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέας) όταν
υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
Α.α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνµελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

1

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Β) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
Γ) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.

Μέσα στον φάκελο θα βρίσκονται:
1.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόµενο ότι έλαβε γνώση των
όρων της υπ΄αριθµ.285/2019 µελέτης της ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τµήµα Η/Μ
Έργων & Συγκοινωνιών και τους αποδέχεται πλήρως.
2.Επιπλέον θα βρίσκεται σφραγισµένος φάκελος µε την οικονοµική προσφορά. Στο εξωτερικό
µέρος του φακέλου αυτού θα αναγράφονται τα στοιχεία του κεντρικού φακέλου καθώς και η
ένδειξη :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Στο εσωτερικό µέρος του φακέλου θα βρίσκεται
συµπληρωµένο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που περιλαµβάνεται ως υπόδειγµα στη µε
αριθµ.285/2019 µελέτη του ∆ήµου.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού
προϋπολογισµού.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Εάν η υποβληθείσα προσφορά υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης
θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται απαράδεκτη.
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση θα προσκοµίσει:
α.Υπεύθυνη δήλωση 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,
β. Φορολογική ενηµερότητα
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Η προσφορά θα υποβληθεί στο Γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου µέχρι τις16
∆εκεµβρίου2019 , ηµέρα ∆ευτέρακαι ώρα 13:00.
Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχθούν από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών του ∆ήµου στις16 ∆εκεµβρίου 2019 , ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00στην Αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ήµου.
Συνηµµένα:
1) Η µε αριθµ.285/2019Μελέτη του ∆ήµου
2) Έντυπο οικονοµικής προσφοράς
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ∆. ΚΑΛΟΣ
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