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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

 
 

 

   Ο Διμοσ μασ ενδιαφζρεται να προχωριςει ςτθν ανάκεςθ προμικειασ, ςφμφωνα με τθν από 

08/04/2020 τεχνικι ζκκεςθ τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ & Πολεοδομίασ του Διμου Δυτικισ 

Λζςβου και τθν υπ’ αρικμό 510/2020 απόφαςθ Δθμάρχου, ωσ εξισ: 

  ● Προμήθεια πλαςτικών δεξαμενών αποθήκευςησ πετρελαίου, ςυνολικοφ ποςοφ 1.989,00 

ευρϊ με ΦΠΑ 17%. 

   Το κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 

βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

   Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ ζχει εκδοκεί θ Απόφαςθ Ανάλθψθσ 

Υποχρζωςθσ με αρικμό 182/2020 ποςοφ 1.989,00 ευρϊ. 

   Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετικι προςφορά για τθν ανωτζρω προμικεια μζχρι και τθν 

08/05/2020. 

   Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε, 

μαηί με τθν προςφορά ςασ, τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (ι υπεφκυνθ διλωςθ - άρκρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019, ΦΕΚ 

52 Α’). Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ εταιριϊν 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και β) τον διευκφνοντα 

ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιριϊν (Α.Ε.). 

 2. Φορολογικι ενθμερότθτα για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό. 

 3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
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 4. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ για ςυμμετοχι με 

αντιπρόςωπο (άρκρο 93 του Ν.4412/2016). 

 

   Τα δικαιολογθτικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται το επίκαιρο των καταςτάςεων που βεβαιϊνουν. Κατά παρζκκλιςθ του ανωτζρω 

κανόνα, πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί προ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, μποροφν να 

υποβλθκοφν, ςτθν περίπτωςθ που εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28-09-2018). 
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