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ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ δηαθεξύζζεη όηη
Στιρ 10-12-2019 ημέπα Τπίτη και ώπα 10:00 έωρ 10:15 λήξη πποσυοπών , ζα δηεμαρζεί θαλεξή
πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ θαη ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΠΓ 270/81 (ΦΔΚ 77/Α/1981),πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηελ δηελέξγεηα δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε θηλεηώλ
πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, θαη ε νπνία έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 275/2019 απόθαζε ηνπ Γ./ιίνπ,
θαη απνηειείηαη από: 1) ηνλ Γήκαξρν θ Γξ.ηακνύιε, σο Πξόεδξνο, 2) ηέιην Φξπγαλά θαη 3) Διέλε Ρήγα, σο
κέιε, γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη θύιαμε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηνπ
δηαγσληζκνύ, ζα δηεμαρζεί ηελ 17-12-2019, ηελ ίδηα ώξα,. Σν θαηώηαην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη
σο εμήο: Δγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα εληόο πόιεσο: 140 € /όρεκα (ηα νρήκαηα παξαιακβάλνληαη κε ίδηα κέζα
ηεο εηαηξείαο).
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή:
1.
Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ κέινπο ηεο Δ. .Ο.Δ. (άξζξν 10 παξ. 2 ΠΓ 116/04)
2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.
3. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ κε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ή ηδησηηθό
ζπκθσλεηηθό κεηαμύ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκό εηαηξείαο θαη λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο
εηαηξείαο γηα ηελ κεηαθνξά ζηεξεώλ κε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ. (άξζξν 10 παξ. 2 ΠΓ 116/04)
4. Τπεύζπλε δήισζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986) ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο,
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, πνπ λα αλαγξάθεη όηη:
έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη ηνπ όξνπο
απηήο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
5. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο,
θαζώο θαη θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο. Δθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη ζπκκεηέρνπλ
ζην δηαγσληζκό όρη κε ην λόκηκν εθπξόζσπν βάζεη θαηαζηαηηθνύ αιιά κε εθπξνζώπνπο ηνπο,
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, βεβαησκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο
ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή Αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ή από
όπνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
6.
Γηα αλώλπκεο εηαηξίεο απηόο πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά, εθηόο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θαη ηεο
βεβαίσζεο εθπξνζώπεζεο κεηά ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο (ζηελ πεξίπησζε εθπξνζώπεζεο από ηξίην
άηνκν πιελ ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο), ζα πξνζθνκίζεη πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, όπνπ ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή απηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό θαη
όπνπ ζα νξίδεηαη όηη εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ γηα λα παξαδώζεη ηελ πξνζθνξά
είλαη ν θαηαζέησλ απηή. (Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη νη νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο
εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν).
7. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.
8. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο
9. πκπιεξσκέλν ην πξόηππν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, (Βι.Παξάξηεκα Ι ζηελ ιεπη.δηαθ/με) κε
πξσηόηππε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην αθξηβέο
ρξεκαηηθό πνζό ηεο πξώηεο πξνζθνξάο (πξνζθνξά εθθίλεζεο)
10. Δγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ην 2% ηνπ
πξ/ζκνύ ησλ 19.600,00 €, ήηνη πνζνύ 392,00 € , πξνο εμαζθάιηζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
11. Απόζπαζκα ποινικού μητπώος
12. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 8:00 π.κ. – 13:00 κ.κ. ζηα γξαθεία
ηεο Γ/λζεο Δμσηεξηθώλ πλεξγείσλ ηνπ Γήκνπ ( Σκήκα Καζαξηόηεηαο, ηει. 22960-21484, θ. Γεκήηξηνο
Πξσηόπαππαο), θαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ζηελ θ.Διέλε Κόκπνπιε, ηει. 2296081632)
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