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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τους ενδιαφερόµενους
Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια δύο γεννητριών για τις
ανάγκες του Τµήµατος Κατασκευών και Συντηρήσεων του ∆ήµου Ρεθύµνης ,
συνολικού ποσού 2.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική οικονοµική προσφορά για την
ανωτέρω προµήθεια µέχρι την Τετάρτη 21.12.2016.
Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')
Με την υποβολή της προσφοράς προσκοµίζονται στην Υπηρεσία από τους
ενδιαφερόµενους φορείς:
α. Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια δύο γεννητριών , για τις
ανάγκες του Τµήµατος Κατασκευών και Συντηρήσεων του ∆ήµου Ρεθύµνης.
Η δαπάνη της προµήθειας θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 02.30.7135.032 που έχει
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ρεθύµνου για το έτος 2016.
Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε απευθείας ανάθεση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν 4412/2016.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γεννήτρια πετρελαίου – Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Μέγιστη απόδοση : 6,2 KVA
• ΤάσηVolt : 230 50HZ
• Εκκίνηση : µίζα
• Κινητήρας : 4χρονος αερόψυκτος
• Κυβισµός – Ισχύς 420cc/10
• Χωρητικότητα ντεπόζιτου : 12 λίτρα
• Καύσιµο : πετρέλαιο
• Βάρος : µέχρι 120kg
• Με ρόδες και χειρολαβές
• Ηλεκτρον. σταθ. (AVR) &Oil Alarm
Γεννήτρια βενζίνης - Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Μέγιστη απόδοση : 4 KVA
• Τάση Volt : 230 50HZ
• Εκκίνηση : µίζα
• Ηλεκτρον. Σταθ. (AVR) & Oil Alarm
• Ισχύς : 9 (HP)
• Καύσιµο : Αµόλυβδη
• Χωρητικότητα ντεπόζιτου : 25 λίτρα
• Με ρόδες και χειρολαβές
• Βάρος : µέχρι 80kg
• Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων
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Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΗΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΜΗΛΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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)
ΠΡΟΣ(1):

∆ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

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

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
ΧΩΡΙΟ

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

ΤΚ:

1. ∆εν 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/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 24ης 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/∆ΕΥ 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)
∆) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται , αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13 ης 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
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 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
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης 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/∆ΕΥ 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
∆) 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
∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
∆εν γνωρίζω -/ γνωρίζω την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων
∆εν 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
∆εν 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
∆εν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
Ήµουν σε θέση να υποβάλλω χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον αναθέτοντα φορέα
∆εν 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
Εάν ναι, παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν

Ηµεροµηνία:

…………………………….
–Ο / Η ∆ηλ…..-.

(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.

