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ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Υποβολή οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την
εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σκοπέλου»
Σας πληροφορούμε ότι, ο Δήμος Σκοπέλου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με
τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σκοπέλου», προϋπολογισμού 4.960,00,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.
Πρόκειται για εργασία συντήρησης και ελέγχου 2 παιδικών χαρών του Δήμου Σκοπέλου,
προκειμένου να συντηρηθούν και να διατηρηθεί το επίπεδο ασφαλείας όπως περιγράφονται στην από
17/04/2019 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του
Δήμου Σκοπέλου, την οποία και σας επισυνάπτουμε.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι και την 24/04/2019 και
ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
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, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης τον εκπρόσωπό της.
β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), του φορέα ασφάλισης του προσωπικού τους και των διαχειριστών, όταν
αυτοί εργάζονται στην εταιρεία, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του φορέα
ασφάλισης του προσωπικού τους και του Διευθύνοντα Συμβούλου, όταν αυτός εργάζεται στην
εταιρεία, γγ) στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης του φορέα ασφάλισής της και του φορέα
ασφάλισης του προσωπικού της (όταν δεν απασχολεί προσωπικό υποβάλλει ανυπόγραφο από το
ΙΚΑ).
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (Καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.).
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