
 
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Θέρμη,  25.09.2017
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                 Α.Π.       33270
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
                                                                                                                                                       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,  ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ                      ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Πληρ.:  Χ. Τσολάκη                                             
Τηλ.:    2310-478-018/047                                   
FΑΧ:   2310-478-046                      
Δ/νση: 2ο χλμ Θέρμης-Τριαδίου                
Τ. Κ.:   57001                                                                    
Email: c.tsolaki@thermi.gov.gr                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Θέρμης προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  της προμήθειας  απορρυπαντικού
πλυσίματος  με  ένζυμα/βακτήρια  για  απορριμματοφόρα,  κάδους  απορριμμάτων  και  λαϊκών  αγορών, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 967,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% για τις ανάγκες του Δήμου, σας προσκαλεί:

1. να αποστείλετε την προσφορά  σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με την αριθμ. 34/2017 μελέτη της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης και  όπως περιγράφεται στην αρ. 551/11081/03-04-2017
απόφαση  Δημάρχου,  μέχρι  την Δευτέρα 02 Οκτωβρίου  του  έτους  2017  και  ώρα  15:00  στην  υπηρεσία
Πρωτοκόλλου του Δήμου Θέρμης (Πλατεία Δημοκρατίας 1, Θέρμη, ΤΚ 57001, Τηλ 2313-300-700) τις εργάσιμες
μέρες και ώρες της υπηρεσίας.  

2. να παρευρεθείτε  στην αποσφράγιση της προσφοράς που θα  γίνει την Τρίτη 03 Οκτωβρίου του έτους 2017 και ώρα
09:30 στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στο 2ο χλμ Θέρμης-Τριαδίου.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα
είναι σύμφωνη με την αριθμ. 34/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης και θα αφορά στο
τελικό  σύνολο  της  ζητούμενης  προμήθειας του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  μελέτης.  Η  απευθείας  ανάθεση  θα
διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ 1,2,3 και 4 και όπως αυτή ορίζεται στο άρθρου 2 παρ 1 περ. 31 του Ν.4412/2016,
ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε στον σφραγισμένο φάκελο να αναγράφονται ευκρινώς:
1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ»
2. Η φράση «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ»
3. «Προμήθεια  απορρυπαντικού πλυσίματος με ένζυμα/βακτήρια για απορριμματοφόρα, κάδους απορριμμάτων και

λαϊκών αγορών»
4. Αριθμ. 34/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης 
5. Ημερομηνία λήξης: 02-10-2017
6. Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που πρέπει να περιλαμβάνει ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς σας, επί ποινή αποκλει-
σμού, είναι τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα υπό την
εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι:

i. έχετε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής μελέτης και των σχετικών με
αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεστε πλήρως

ii. Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκετε σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η
συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 24 του  Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.

2. Οικονομική  προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της σχετικής μελέτης



3. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αιτούσα Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης στα έντυπα της σχετικής μελέτης

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
2. Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ για την εταιρεία, τους εργοδότες και για όλο το απασχολούμενο προσωπικό από

τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για την κύρια όσο και για
την επικουρική ασφάλιση στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα. 
Στην  περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στο εξωτερικό θα υποβάλει αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας

3. Αποσπάσματα  Ποινικού Μητρώο από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης σε ισχύ για:
i. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ανώνυμη Εταιρεία 
ii. τους διαχειριστές, για τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
iii. το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2  του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη 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 χρονική  διάρκεια εκτέλεσης της  σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
επίδοσης της απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου στον ανάδοχο.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και την έκδοση του
σχετικού εντάλματος πληρωμής από τον Δήμο. 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή
άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.  
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Δεν
παρέχεται το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής.

Συνημμένα :
1. Την αρ. 551/11081/03-04-2017 απόφαση Δημάρχου Θέρμης 
2. Την αριθμ.   34/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Θέρμης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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