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ΠΡΟΣ; Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας περισυλλογής, µεταφοράς και
σταυλισµού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών) για τις υποχρεώσεις του ∆ήµου που
απορρέουν από τις παρ. 2 και 4, του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/12-03-2012),
52/12
σύµφωνα µε την από Νο 8 Μελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.

ΕΝ∆ΕΙΚΤ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Περιγραφή της παροχής υπηρεσιών
Α/Α

Περιγραφή
Υπηρεσίας
Περισυλλογή –
µεταφορά βοοειδών

1

2

Σταυλισµός – εκτροφή
βοοειδών

CPV
77500000-5

77500000-5

Ποσότητα

Μέρες
Παραµονής

Ενδεικτική
τιµή
Μονάδας

Συνολικό
Κόστος

76

-

290,00
290,00€

22.040,00€

76

10

10,00€

7.600,00€

Σύνολο

29.640,00€

Φ.Π.Α. 24%

7.113,60€

Συνολικό Κόστος

36.753,60€

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω
αν
προµήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ 26390/03-082021 (Α∆Α: ΨΝΝΥΩΛΙ-8Ψ6
8Ψ6 Α∆ΑΜ: 21REQ009028618/04-08-2021) Απόφαση Ανάληψης
Πολυετούς Υποχρέωσης κα η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της
ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού στο Κ.Α. 006495.021,, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη
δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης
αντίστοιχης πίστωσης µε α/α:Α-819.5/2021
α/α:Α
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά
από οικονοµικής άποψης , βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
118 Του ν.4412/2016.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες µέχρι 5
ηµερολογιακές ηµέρες από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
και στο e-mail: toa@lefkada
lefkada.gov.gr.
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 ή Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.(άρθρο
άρθρο 80 παρ. 9 του
Ν.4412/2016,, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Ν.4506/2019
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης (άρθρο
ρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου
43 του Ν.4605/2019),
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β. Φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης χρηµάτων και
µεταβίβασης ακινήτων,
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα για συµµετοχή σε διαγωνισµό (άρθρο 80 παρ.2 του
Ν.4412/2016).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
δ) πιστοποιητικό εκπροσώπησης από την οικεία υπηρεσία (Γ.Ε.Μ.Η., κλπ.) το οποίο έχει εκδοθεί
έως 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή του.
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι η συµµετοχή δεν δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
στ) Υπεύθυνη δήλωση δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του φορέα κυρώσεις του οριζόντιου
αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
ζ) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης µας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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