ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25ης Μαρτίου 1
Τ.Κ.: 70400 Μοίρες
Τηλ.: 2892340236
E-mail: promithies@0466.syzefxis.gov.gr

Μοίρες: 07/03/2018
Α.Π.: 2603

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς
Ο Δήμος Φαιστού προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για
τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, προϋπολογισμού 9995,02 € και προσκαλεί τους
Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά
τους, σύμφωνα με:

I. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
II. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

III. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του
Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

IV. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22
V.

του Ν. 3536/2007.
Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 01/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Φαιστού, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 16/03/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. , στο κεντρικό
πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού, στην Διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, πληροφορίες καθημερινά και τις εργάσιμες
ημέρες από το Γραφείο Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού στο τηλέφωνο:
28923-40236 , αρμόδια υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών: Πηρουνάκη Μαρία.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dimosfestou.gr
στην διαδρομή: Νέα Ανακοινώσεις θα αναρτηθεί μαζί με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς και η με αριθμό 01/2018 Μελέτη της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού με τίτλο ”προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων”
για τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Προκειμένου να μη συντρέχουν οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016 , με την προσφορά του ο
υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει κατά την υποβολή της προσφοράς τα σχετικά πιστοποιητικά, τις
βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού , ήτοι :
Α) Όταν η αναθέτουσα αρχή αποδείξει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. Η υποχρέωση αυτή αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται
επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
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 διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει και μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία (περίπτωση β) της παραγράφου 2 του Ν. 4412/2016): Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Γ) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει και μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία (περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, ήτοι η αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή
καταβολή φόρων όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 73, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 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 του κράτους μέλους ή 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 στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό
φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία,
σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Δ) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (παράγραφος 2 του άρθρου
75 «Κριτήρια επιλογής» του Ν. 4412/2016): Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, πρόσφατα ενημερωμένο, με το οποίο
θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμα τους το οποίο θα είναι έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν από την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. Εάν δεν συνάδει με το
είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και με κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας την πλέον
συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, εφόσον είναι σύμφωνη με
τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας .
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