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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τους ενδιαφερόμενους
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή και τοποθέτηση
κουφωμάτων στο παλαιό δημοτικό σχολείο Καρέ του Δήμου Ρεθύμνης , συνολικού
ποσού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την
ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την Τρίτη 29.11.2016.
Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')
Με την υποβολή της προσφοράς προσκομίζονται στην Υπηρεσία από τους
ενδιαφερόμενους φορείς:
α. Υπεύθυνη Δήλωση όπως στο Παράρτημα Β’
Με την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομισθούν
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αντικατάσταση των κουφωμάτων
στο δημοτικό σχολείο Καρέ που έχουν υποστεί φθορές από την πάροδο του
χρόνου.
Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες :
• Απομάκρυνση παλαιών κουφωμάτων.
• Κατασκευή και τοποθέτηση νέων αλουμινένιων κουφωμάτων.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ 02.15.7331.005 με αρχική πίστωση
5.000,00 € προϋπολογισμού έτους 2016 με τίτλο
<< Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό σχολείο Καρέ >>.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 118 του Ν 4412/2016 με απευθείας ανάθεση Δημάρχου.
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α/
α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 Πόρτα με δύο ανοιγόμενα φύλλα

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

τεμ

2

1.250,00

2.500,00

τεμ

2

765,00

1.530,00

και ταμπλά στο κάτω & στο
πάνω μέρος σταθερό με διπλά
τζάμια διαστάσεων 3,80Χ1,47
σε απόχρωση ξύλου

2 Παράθυρο με δύο ανοιγόμενα
φύλλα και σταθερό στο πάνω
μέρος με διπλά τζάμια
διαστάσεων 2,60Χ1,53 σε
απόχρωση ξύλου

σύνολο
Λόγω στρογγυλοποίησης
σύνολο
ΦΠΑ 24%
Τελικό σύνολο

4.030,00
2,25
4.032,25
967,74
5.000,00 €

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΜΗΛΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
ΧΩΡΙΟ

Αριθ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΤΚ:

1. Δεν υπάρχει σε βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους
Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
ης
Συμβουλίου της 24 Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ( ΕΕ L 300 της 11.11. 2008 σελ
42)
Β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης ( ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 25) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσια ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα
Γ) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ c 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803 /2000 (Α΄48)
Δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται , αντιστοίχως, στα
ης
άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
Ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
ης
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166)
Στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/136/ΕΕ του
ης
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 Απριλίου 2011, για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
2. Τηρώ τις διατάξεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.
3. Επίσης, δηλώνω ότι ο οικονομικός φορέας δε βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις :
Α) πτώχευση
Β) διαδικασία εξυγίανσης
Γ) ειδική εκκαθάριση
Δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Ε) έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν έχει βρεθεί πρέπει να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους ο οικονομικός φορέας θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανομένης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις
Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Δεν γνωρίζω -/ γνωρίζω την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης με αναθέτοντα φορέα που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης
Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής
Δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
Ήμουν σε θέση να υποβάλλω χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον αναθέτοντα φορέα
Δεν έχωι επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσω
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση
4. Είμαι σε θέση να προσκομίσω βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να πράσχω
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος αυτή διατίθεται δωρεάν
Στηρίζομαι σε ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθώ στα κριτήρια επιλογής της παρούσας
διακήρυξης
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστή υπεύθυνη δήλωση με τις πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς.
Συμμετέχω / δεν συμμετέχω σε ένωση οικονομικών φορέων
Εάν ναι, μεριμνήστε για χωριστή υπεύθυνη δήλωση από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς
Προτίθεμαι να αναθέσω οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό τη μορφή υπεργολαβίας

Τηρώ τι
που έχο
κοινωνικ

Εάν ναι, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν

Ημερομηνία:

…………………………….
–Ο / Η Δηλ…..-.

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

