Λευκάδα, 07 Μαΐου 2021
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Α. Καγκελάρη,
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Α.Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη
Ταχ. ∆/νση:
Ταχ. Κώδικας:
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Τηλέφωνα:
2645360556
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Αριθµ. πρωτ.: 19306

Προς: κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σας γνωρίζουµε ότι ο ∆ήµος Λευκάδας θα προβεί στη σύναψη σύµβασης για την
υπηρεσίας «Πλύσιµο και Γρασάρισµα οχηµάτων & Μηχανηµάτων ∆ήµου Λευκάδας», µε τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Για την κάλυψη της δαπάνης
έχουν εκδοθεί οι α) υπ’ αριθ. 17717/2021
(Α∆Α:ΩΜΥΓΩΛΙ-2ΗΘ Α∆ΑΜ: 21REQ008516671), 17715/2021 (Α∆Α:ΨΩΩ1ΩΛΙ-ΩΙΑ Α∆ΑΜ:
21REQ008516647), 17714/2021 (Α∆Α:6Γ6ΦΩΛΙ-Β3Ν Α∆ΑΜ: 21REQ008516608), 17712/2021
(Α∆Α:6ΧΝΘΩΛΙ-ΡΟΖ Α∆ΑΜ: 21REQ008516571), 17711/2021 (Α∆Α:Ψ∆8ΓΩΛΙ-ΙΜΚ Α∆ΑΜ:
21REQ008516557), 17710/2021 (Α∆Α:6ΡΓΛΩΛΙ-Ν7Κ Α∆ΑΜ: 21REQ008516507) αποφάσεις
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-497/2021, Α-498/2021, Α-499/2021, Α-500/2021, Α-501/2021, Α-502/2021, Α503/2021 . Συγκεκριµένα στους ΚΑ 15-7425.001, 20-7425.004, 25-7425.011, 30-7425.044,
35-7425.002, 50-7425.001 και 70-7425.014 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2021.
Για τους ανωτέρω λόγους προσκαλούµε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν
προσφορά σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη µε
αριθµ. 24/2021 µελέτη που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού ύψους
δαπάνης 21.675,20 ευρώ µε 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 παροχή υπηρεσιών πλύσιµο και γρασάρισµα οχηµάτων και
µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας »
Αριθµ. πρόσκλησης: 19306/07-05-2021
Προς τον ∆ήµο Λευκάδας
∆/νση Οικ/κών Υπηρεσιών
Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών
Ταχ. ∆/νση: Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα
Μέσα στον φάκελο θα βρίσκονται:
Α. 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, 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.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 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),

1

β. Φορολογική ενηµερότητα για συµµετοχή σε διαγωνισµό
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για συµµετοχή σε
διαγωνισµό
δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόµενο ότι έλαβε γνώση των
όρων της υπ΄ αριθµ. 24/2021 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τους αποδέχεται
πλήρως.
ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται α) για την τήρηση των τιµών της προσφοράς
για το χρόνο που προβλέπει η µελέτη και θα ισχύει η σύµβαση και ότι έχει τις κατάλληλες
κτιριακές εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισµό β) ότι θα δέχεται τα τροχοφόρα για
πλύσιµο τις εργάσιµες ηµέρες από 08:00 το πρωί µέχρι 14:00 το µεσηµέρι.
Επιπλέον θα βρίσκεται συµπληρωµένο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που περιλαµβάνεται
ως υπόδειγµα στη µε αριθ 19306/07-05-2021 Πρόσκληση του ∆ήµου.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο 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.
Η προσφορά θα υποβληθεί στο Γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου µέχρι τις
14/05/2021 , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχθούν τις 14/05/2021 , ηµέρα Παρασκευή και ώρα
13:00.

Συνηµµένα:
1) Η µε αριθµ.24/2021 Μελέτη του ∆ήµου
2) Έντυπο οικονοµικής προσφοράς
3) Υπεύθυνη ∆ήλωση
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΖΗΣ

2

