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ΠΡΟΣ
ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ,
Αριδαία
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.
4412/2016, η Δημοτική επιχείρηση Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. προκειμένου
να καλύψει τις ανάγκες της για εργασίες που αφορούν την αποτύπωση αρχιτεκτονικών
κατόψεων, τομέων , όψεων για τα κτίρια που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του
ρέματος, επιθυμεί να προβεί άμεσα στην παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020 και ώρα 15.00΄,
να υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με τη δυνατότητα παροχής των ως άνω
υπηρεσιών, καθώς και την οικονομική προσφορά σας, με βάση τον επισυναπτόμενο
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
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:
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) μαζί με υπεύθυνη δήλωση
όπου περιγράφεται το ταμείο που είστε κύρια ασφαλισμένος
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αμοιβή για την παρακολούθηση των
διαδικασιών των Λουτρών σε ζητήματα
αδειοδοτήσεων κτιρίων και μελετών, με
σκοπό την αποτύπωση αρχιτεκτονικών
κατόψεων για τα κτίρια της ανατολικής
πλευράς του ρέματος
Σύνολο καθαρής αξίας
ΦΠΑ 24%
1

Γενικό σύνολο δαπάνης

ΔΑΠΑΝΗ

Κατ΄αποκοπή

10.500,00€

10.500,00 €
2.520,00€
13.020,00 €

