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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
& ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ηράκλειο: 30/10/2020
Αρ.Πρωτ.: 104060

ΤαχΔ/νση: Διονυσίου 13 Α
Τ.Κ. 71601 - Ν. Αλικαρνασσός
Πληρ: ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Τηλεφ: 2813409817
FAX: 2813409870
e-mail: axladianaki-s@heraklion.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ& ΛΕΒΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ “,
προϋπολογισμού 11.061,00€ και προσκαλεί τουςΟικονομικούς Φορείς, που δραστηριοποιούνται
στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, να υποβάλλουν κλειστή προσφορά, σύμφωνα με:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄)"Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)”
3.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4.Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
5. Την με αρ. πρωτ. 99673/2020(ΑΑΥ: Α 1621/2020) Ανάληψη υποχρέωσηςγια τηνέγκριση
διάθεσηςπίστωσης ποσού 1.196,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6265.010για το οικονομικό έτος 2020
από Έσοδα.
.
6.

Την συνταχθείσα Μελέτη,
όπωςεπισυνάπτονται.

με

τον

Ενδεικτικό

Προϋπολογισμό

των

11.061,00€

7. Την με αρ. 103271/2020 Απόφαση Αντιδημάρχου για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών της εργασίας που αφορά την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ τουΔήμου.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 09-11-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, στα γραφεία της
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ, οδός Διονυσίου 13Α. Υπόψη της κας
Αχλαδιανάκης Σοφίας Τηλέφωνο: 2183 409817 & κας Αλεφαντινούς Μαρίας Τηλέφωνο:
2183 409861.
Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, 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 όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό, η εγγραφή του
Οικονομικού Φορέα καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, πρόσφατα ενημερωμένο.
στ. Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στις οποίες θα δηλώνει
όσα αναφέρονται στο Άρθρο 12 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
Επίσης, ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού υποχρεούται να καταθέσει στο φάκελο
Συμμετοχής/Τεχνικής του προσφοράς τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Τα τεχνικά φυλλάδια και τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που αντικαθιστά.
2. Τις αντίστοιχες συμβάσεις για τα τελευταία τρία χρόνια που έχει αναλάβει, προκειμένου να
αποδειχθεί η εμπειρία που έχει για την εγκατάσταση – συντήρηση καυστήρων πετρελαίου.
3. Την άδεια επαγγέλματος συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων από την
αρμόδια Διεύθυνση Βιομηχανίας.
4. Τις άδειες του προσωπικού με το οποίο πρόκειται να συνεργαστεί.
Η ανάθεση για την παροχή της εργασίας θα γίνει με απόφαση Αντιδημάρχου.
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