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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια και διενέργεια
γρήγορου Τεστ ( Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιου covid
19»,
με την υποβολή προσφοράς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω
προμήθεια και διενέργεια για το σύνολό της μέχρι την 07/12/2020 και ώρα 13.00,
βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 41827/12-112020 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Εξοικονόμησης
Ενέργειας & Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος –
Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ποσού ύψους €24.380,00, απαλλασσομένου Φ.Π.Α, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Τμήμα
Προμηθειών Υλικών και Εξοπλισμού Υπηρεσιών σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ
και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ».
2. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
4. ΑΦΟΡΑ
την προμήθεια σχετικά με την «Προμήθεια και διενέργεια
γρήγορου Τεστ ( Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιου
covid 19 » και
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) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε
περίπτωση φυσικού προσώπου ,η σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή
αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου ,όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση
79Α του ν. 4412/2016,σε κάθε περίπτωση η εκπροσώπηση θα πρέπει να
αποδεικνύετε με τα αντίστοιχα έγγραφα.
Β) Φορολογική Ενημερότητα.
Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα.
(άρθρο. 80 παρ. 2 και 9 του Ν. 4412/2016 ).

Δ) Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής της με αρ. πρωτ. 41827/12-11-2020
Τεχνικής Περιγραφής
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Εξοικονόμησης
Ενέργειας & Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος –
Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Τέλος υποχρεούνται να προσκομίσουν (στο στάδιο υποβολής προσφορών)
επι ποινής αποκλεισμού του, πιστοποιήσεις CE , ISO και υπεύθυνη δήλωση ότι
«Αποτελεί νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο ή φορέα που
δύναται να χρησιμοποιεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων μοριακών ελέγχων
(rapidtest), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοιό COVID – 19 ,
φυσικών προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
υπεύθυνου για την ορθή χρήση του προϊόντος και την κατάλληλη ενημέρωση του
φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα» στο πλαίσιο πάντα του
επιδημιολογικού σκοπού», σύμφωνα με τη παρ.3 άρθρο 31 Ν.4737/2020ΦΕΚ
204/22-10-2020τΑ΄.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνημμένα:
1. Η με αρ. πρωτ. 41827/12-11-2020 Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
2. Το Έντυπο Προσφοράς
3. Την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
4. Την Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των Τεχνικών Προδιαγραφών

