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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση των ψυκτών
και κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου».
(Σχετ.: Η με αριθ. 1047 και με αριθ. πρωτ. 26904/27-06-2019 απόφαση Δημάρχου.)
Ο Δήμος Αχαρνών ενδιαφέρεται να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των ψυκτών και
κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου, σύμφωνα με το με αριθ.
πρωτ. 24039/10-06-2019 αίτημα και την με αριθμ. 30/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της ανωτέρω συντήρησης έχει εκδοθεί η με αριθ. Α-611/2019 Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΑ6ΤΩΨ8-ΙΥΔ).
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία πρωτοκόλλου. Η προσφορά θα υποβληθεί μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο
οποίος θα περιλαμβάνει:
1. Οικονομική προσφορά.
2. Τεχνική προσφορά.
Επίσης 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:
1. Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρίας, ήτοι Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και
η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρίας ή το τυχόν
ισοδύναμο έγγραφο, έναρξη επαγγέλματος για προσωπικές εταιρείες.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου σε ισχύ (τρείς μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του).
Στην περίπτωση εταιρειών, υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
 Οι διαχειριστές για την περίπτωση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την περίπτωση Ανωνύμων
Εταιρειών (Α.Ε.),
Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω στοιχεία:
1. Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ».
2. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Η προσφορά θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87
και Αθ. Μπόσδα, Ισόγειο).
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