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ΠΡΟΣ
ΣΗΜΑ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016)
Το Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής
Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών (δ.τ. ΔΥΟΠΠ) ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας
ανάθεση για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών προβολής - προώθησης eOUTLAND (πρόσθετες
δράσεις) του Ευρωπαϊκού Έργου «Η προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές NATURA 2000 και άλλες
προστατευόμενες περιοχές από φυσικούς κινδύνους μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο για τη
διασυνοριακή εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής προστασίας,
βασισμένο στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες» (eOutland), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Περιφερειακό Ταμείο και τους εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών, ενδεικτικού προϋπολογισμού
9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με την
αριθμ. 31/2021 μελέτη της ΔΥΟΠΠ, μέχρι τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00 στην οδό
Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001 Θέρμη, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με την αριθμ. 31/2021 μελέτη της ΔΥΟΠΠ και θα αφορά στο τελικό
σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Η απευθείας ανάθεση
θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ 1,2,3 και 4 και όπως αυτή ορίζεται στο άρθρου 2 παρ 1
περ. 31 του Ν.4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου
120 του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούμε στον σφραγισμένο φάκελο να αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ»

•

Η φράση «ΔΥΟΠΠ»

•

«Παροχής υπηρεσιών προβολής - προώθησης eOUTLAND (πρόσθετες δράσεις)»

•

Υπ’ αρ. 31/2021 μελέτη της ΔΥΟΠΠ

•

Ημερομηνία λήξης: 14-6-2021, 15:00

•

Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με
την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση
νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση 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:
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80
παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης 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)
ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σε ισχύ
στ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αριθμ. 31/2021 μελέτης της ΔΥΟΠΠ
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)
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)
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 2/12/2021,
ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση
θα ακολουθήσει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου «eOUTLAND».
Η καταβολή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον
πιστοποιηθεί η ορθότητα και η καταλληλότητά τους από την αρμόδια επιτροπή.
Είναι δυνατή η τμηματική καταβολή του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση κάθε πακέτου εργασίας.
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του
τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις
νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη ΔΥΟΠΠ. Δεν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Δεν παρέχεται
το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής.
Συνημμένα:
−

Η υπ’ αριθμ. 31/2021 μελέτη της ΔΥΟΠΠ
Ο Διαχειριστής της ΔΥΟΠΠ
Ακριβές αντίγραφο
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Βασίλειος Μωυσίδης
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για
δράσεις Πολιτικής Προστασίας

Στέργιος Πραλακίδης
Στέλεχος Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Θέρμης

The Project is co-funded by the European Regional
Development Fund and by national funds of the countries
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 20142020” Cooperation Programme

Σελίδα 2 από 2

