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ΠΡΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

ΘΕΜΑ: Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζπιινγήο πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα «σημικών για ηο ζύζηημα
εξοςδεηέπωζηρ ςγπών αποβλήηων » γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γ.Ν. Πξέβεδαο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο
ηελ ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).
Παξαθαινύκε όπσο καο απνζηείιεηε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή

πξνζθνξά ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, έσο ηελ

ΓΔΤΣΔΡΑ 21/11/2022 θαη ώπα 11,30 πμ, ζε θιεηζηό θάθειν ζην ηκήκα πξνκεζεηώλ, γηα ηελ πξνκήζεηα «σημικών
για

ηο

ζύζηημα

εξοςδεηέπωζηρ

ςγπών

αποβλήηων

»

ζπλνιηθνύ

πξνϋπνινγηζκνύ

3.000,00€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (ΚΑΔ 1351) θαη CPV 24000000-4


Οη ηηκέο γηα ην πξνζθεξόκελα είδε ζα είλαη θαηώηεξεο ή ίζεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ πνπ ηεξείηαη από ηελ
Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ (www.epromy.gr) (όπνπ ππάξρνπλ) θαη ζα αλαγξάθεηαη θαη ν αληίζηνηρνο θσδηθόο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ

Α)
1. Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη
λνκηθό πξόζσπν θαη ππνρξενύηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειώλεη ηελ εθπξνζώπεζε θαη ηηο
κεηαβνιέο ηεο ζε αξκόδηα αξρή (πρ ΓΔΜΗ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο
εθπξνζώπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ
ππνβνιή ηνπ.
2. Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, εθόζνλ απηή
πξνθύπηεη από πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο (πρ γεληθν πηζηνπνηεηηθό ηνπ ΓΔΜΗ), αξθεί ε ππνβνιή
απηνύ, εθόζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ.
3. ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λόκηκεο ζύζηαζεο θαη
κεηαβνιώλ (όπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, θιπ., αλάινγα κε ηε
λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα), ζπλνδεπόκελα από ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ
εθπξνζώπνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί
θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπόκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο,
απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθόζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ
εθπξνζώπνπ.
Β)

απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή
ή δηνηθεηηθή αξρή, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο.
Σν ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό γίλεηαη απνδεθηό εθόζνλ έρεη εθδνζεί έσο θαη ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή
ηνπ.Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ
νπνίνπ εθδόζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζή είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ
νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηό.
Τπόρξενη ζηελ πξνζθόκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο αξρήο είλαη:
•
Φπζηθά πξόζσπα
•
Οκόξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ θαη Δ.Δ
•
Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ



Γηαρεηξηζηέο ΙΚΔ

•
Πξόεδξνο ,Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη κέιε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα Α.Δ
•
Μέιε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνύ
ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ηνπ.
Δάλ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ, απηή αλέξρεηαη ζε (5)
πέληε έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.
Γ)
1. Γηα ηελ θαηαβνιή θόξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθό δεκόζην.
2. Γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη από ηελ αξκόδηα, θαηά
πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, πεξί ηνπ όηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο ηνπ θνξέα,
όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα ειιεληθή
λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θύξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε).
3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε
θαη δεζκεπηηθή ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,
Σα παξόληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα –πξνζσξηλό αλάδνρν θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα -κέινο ηεο.
Σα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ
αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο ζε απηά, ηζρύνπλ εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή
ηνπο.
Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο όηαλ έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ , θαηά πεξίπησζε ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή πξνζηίκσλ είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
Γ)
1. Γηα ηελ κε παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην
εδάθην γ ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2106, θαη κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή από ηνλ ΔΠΔ ε έθδνζε
ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ
λ.4412/2016, ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ ηνπ όηη δελ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016, ρσξίο λα απαηηείηαη
επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ απηνύ.
2. γηα ηε κε αζέηεζε ησλ ηζρπνπζώλ ππνρξεώζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
Ν. 4412/2016, ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ ηνπ, όηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο σο άλσ ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζ 18 παξ 2
λ.4412/16.
3. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο εάλ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε
ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ, ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ
αξκόδηα, θαηά πεξίπησζε αξρή. Δάλ δελ εθδίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθό ή όπνπ ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό απηό δελ θαιύπηεη όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο ρώξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο.
4.

ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο πξνζθνκίδεη ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ όηη δελ
ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ νη εμήο ιόγνη απνθιεηζκνύ α) όηη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ θαη β) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξόσξε
θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩ ΣΗΡΗΘΔΙ Η ΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΚΑΣΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΟΠΩ ΚΑΙ Η
ΑΡΙΘΜΗΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β` ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.
Α

ΤΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

Σ.Π

ΓΙΑΛΤΜΑ ΘΔΙΚΟΤ ΟΞΔΩ40%
1

2

(H2SO4) (σγρής μορθής). Χωρίς
δοτείο- διαηίθενηαι από ηην
σπηρεζία μας
ΓΙΑΛΤΜΑ ΚΑΤΣΙΚΗ ΟΓΑ (NaOH)
25% (σγρής μορθής).Χωρίς δοτείο-

1000 kgr

2100 kgr

διαηίθενηαι από ηην σπηρεζία μας

 ΠΡΟΟΧΗ! Η ανωτέρω προμήθεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεςα και να τιμολογηθεί το αργότερο έωσ 20
Δεκεμβρίου του 2022.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΤΔΙΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ

