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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 06 Σεπτεμβρίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 12350 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Οικονομικούς φορείς 
Ταχ. Δ/νση: Ύδρας 6 - 361 00 Καρπενήσι  
Πληροφορίες: Γεώργιος Θανασιάς   
Τηλέφωνο: 22373 50029   
Τηλεομ/τυπο: 22373 50028  
Ηλ.ταχυδρομ.: g.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr  
   
   
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, 

παρ 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια τροφίμων, 
ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του, μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών των αρ.πρωτ.: 5211/19-04-2018 και 10385/20-07-2018 ανοικτών 
διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών 

ΣΧΕΤ: 1. Η αρ.436/04-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου 
 2. Η αρ.πρωτ.:12176/03-09-2018 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καρπενησίου 
 
Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ. 436/04-09-2018 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, 
παρ 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς και της έγκρισης των σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών και της χρηματοδότησης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη 
Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «7Χ1ΩΩΕΓ-6ΓΙ», προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 
τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του, μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών των αρ.πρωτ.: 5211/19-04-2018 και 10385/20-07-2018 ανοικτών διεθνών 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 72.740,00€ με Φ.Π.Α.  
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ.πρωτ.:12176/03-09-
2018 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, να καταθέσετε την 
προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας, στο πρωτόκολλο 
του Δήμου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την αρ.πρωτ.:12350 πρόσκληση για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του 
άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια 

τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του, μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών των αρ.πρωτ.: 5211/19-04-2018 και 10385/20-07-2018 ανοικτών διεθνών 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών 

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 
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με την προσφορά σας, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας, θα πρέπει να 
υποβάλλετε τα παρακάτω: 
Α) Δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών, η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση 
αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), από το 

οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις 
εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά 
όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση των 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους 
στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α). 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής σας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρησής σας: 
- Δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
- Δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

5. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την υπογραφή του νόμιμου 
εκπροσώπου υπό την εταιρική σφραγίδα όπου και θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι : 
6.1. έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής μελέτης 

και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε 
πλήρως. 

6.2. η τεχνική μας προσφορά είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σχετικής μελέτης, και θα εκτελεστεί η προμήθεια σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής μελέτης και των σχετικών με αυτήν 
διατάξεων και κείμενων νόμων. 

6.3. προσκομίζουμε τις ασφαλιστικές ενημερότητες από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στα 
οποία οφείλουμε να καταβάλλουμε εισφορές τόσο για την κύρια όσο και για την 
επικουρική ασφάλιση για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 
απασχολούμενο προσωπικό μας. 

6.4. προσκομίζουμε τα Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου όλων ανεξαιρέτως των μελών 
του Δ.Σ. για Α.Ε. και Ι.Κ.Ε. ή όλων ανεξαιρέτως των διαχειριστών σε περίπτωση 
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 

6.5. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μας απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

7. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. 
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8. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας καθώς και τα σχετικά έγγραφα σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές, ανάλογα με τις ομάδες των υπό προμήθεια ειδών στις οποίες θα 
συμμετάσχετε. 

9. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 
Β) Οικονομική-τεχνική προσφορά 
Την οικονομική-τεχνική σας προσφορά, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:12176/03-09-2018 μελέτη 
της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καρπενησίου.  
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο. 
Δεν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Δεν παρέχεται το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν 
παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, 
το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών. 
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί υπηρεσιών του Δημοσίου Νόμους και 
διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν. 

 
 Η ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
  
  
  

  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. κ. Προϊστάμενο Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ευδοξία Κονιαβίτη 
  
  

 

 

 


