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ΠΡΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ΔΕΥΑ Κοζάνης πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Καθαριότητα
των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης» (CPV: 90911200-8) συνολικού προϋπολογισμού
20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., για ένα έτος.
Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η εν λόγω υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και έχει εγγραφή στον προϋπολογισμό της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ..
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει τα εξής :
1. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 του Ν.4412/2016)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 του Ν.4412/2016)
3. 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. (άρθρο 73 και 80 του Ν.4412/2016)
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για τον διαγωνιζόμενο από το οποίο να προκύπτει ο διαγωνιζόμενος
δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία η οποία προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία ούτε έχει κινηθεί η διαδικασία για
κήρυξη πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή
οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
5. Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΚ (2ο χλμ Κοζάνης-Θεσ/κης), έως και την Δευτέρα
18-12-2017 και ώρα 12:30. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ
2461051540 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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