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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 2 περ.31 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
β) Το άρθρο 158 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ)Την υπ’ αριθμ. 23175/2528/24.09.2020Απόφαση Δημάρχου
Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων &
Λιπαντικών ” ΑΔΑ : ΨΕΥΟΩ93-ΩΝ8
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ΑΜΕΣΑ έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00
σχετική προσφορά, η οποία θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου
(Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) υπόψη του Τμήματος Προμηθειών (κ. Μόϊρα Χρυσαφογιώργη).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
άρθρων 73& 74 του Ν.4412/2016(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να
μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά1-5.
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία
να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας :
 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016(όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει),
 Έλαβε πλήρη γνώση της 46/2020Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.
2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης/ εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα.
3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό (το πιστοποιητικό να
έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
4) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης πρέπει να κατατεθούν μαζί με την προσφορά λόγω χρονικού
περιορισμού:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, έκδοσης
τελευταίου 3μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ότι δεν τελεί υπό
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της
χώρας εγκατάστασής του. Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
o Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση , από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
 Οικονομική προσφορά που θα προκύπτει σε σχέση με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ 46/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Η Αντιδήμαρχος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Λακαφώση Παναγιώτα

Συνημμένα:
1. Η με αρ. 46/2020Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
2. Πίνακας Αποδεκτών
Α/Α

ΠΡΑΤΗΡΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΕΛΙΝ

Κόμβος Κρυονερίου –Κρυονέρι

2

JET OIL

Παράδρομος Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (πλησίον S/MLIDL) – Αγ. Στέφανος

3

EKO

Λ. Κρυονερίου 15 - Αγ. Στέφανος

4

BP

Χελμού 6 - Αγ. Στέφανος

5

CYCLON

Λ. Τραπεζούντος 99 – Αγ. Στέφανος

6

AVIN

Λ. Τραπεζούντος 124 και Λακωνίας – Αγ. Στέφανος

7

SHELL

Λ. Μαραθώνος 16 Λ.– Αγ. Στέφανος

8

ΑΠ

Λ. Μαραθώνος (Έναντι Σακαρέλλου) – Άνοιξη

9

AEGEAN

Λ. Μαραθώνος 15 – Άνοιξη

10

REVOIL

Λ. Μαραθώνος (Έναντι PIZZAFAN) – Άνοιξη

11

AEGEAN

Λ. Θησέως (πλησίον καταστήματος Τρούφα) – Δροσιά

12

AVIN

Λ. Σταμάτας 40 – Δροσιά

13

AVIN

22 χιλ. Λ. Διονύσου – Δροσιά

14

ΕΚΟ

Λ. Διονύσου πλησίον οδού Ανθέων – Διόνυσος

Ο
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