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ΠΡΟ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Τπνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη δηθαηνινγεηηθώλ αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν «πληήξεζε παηδηθώλ ραξώλ Γήκνπ θνπέινπ»
τετ: Η αξηζκ. πξση.2565/19-04-2019 πξόζθιεζε γηα ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο ε νπνία απέβε άθαξπε, ζαο πιεξνθνξνύκε όηη, ν Γήκνο
θνπέινπ πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν «πληήξεζε παηδηθώλ ραξώλ
Γήκνπ θνπέινπ», πξνϋπνινγηζκνύ 4.960,00,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.24%.
Πξόθεηηαη γηα εξγαζία ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ 2 παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ,
πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζνύλ θαη λα δηαηεξεζεί ην επίπεδν αζθαιείαο όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ από
17/04/2019 Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ
Γήκνπ θνπέινπ, ηελ νπνία θαη ζαο επηζπλάπηνπκε.
Παρακαλούμε όπως σποβάλλετε την οικονομική σας προσυορά μέτρι και την 10/05/2019 και
ώρα 10:00 π.μ., ζην γξαθείν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο.
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά
ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο
πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γγ) ζηελ πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνλ εθπξόζσπό ηεο.
β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα (γηα θάζε λόκηκε ρξήζε)
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη
εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπ θνξέα αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο θαη ησλ δηαρεηξηζηώλ, όηαλ
απηνί εξγάδνληαη ζηελ εηαηξεία, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνπ θνξέα
αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο θαη ηνπ Γηεπζύλνληα πκβνύινπ, όηαλ απηόο εξγάδεηαη ζηελ
εηαηξεία, γγ) ζηελ πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνπ θνξέα αζθάιηζήο ηεο θαη ηνπ θνξέα
αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο (όηαλ δελ απαζρνιεί πξνζσπηθό ππνβάιιεη αλππόγξαθν από ην
ΙΚΑ).
δ. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ (Καηαζηαηηθό, ΦΔΚ θιπ.).
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