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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

Ο Δήμος  Σερίφου  θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για  Ετήσιο Συμβόλαιο 

Τηλεϋποστήριξης των  προγραμμάτων GENESIS και SHR μισθοδοσίας για το έτος 

2021, εκτιμώμενης αξίας 11.904,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για 

τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Παρασκευή 26/02/2021. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

1. α. 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι :α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 

απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα 

από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.  β. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 

παρ.2 του Ν.4412/2016) γ. Ασφαλιστική ενημερότητα και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση 

αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) (άρθρο 80 

παρ.2 του Ν.4412/2016) δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφονται οι ενδείξεις: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου  ΣΕΡΙΦΟΥ  που διενεργεί την 

υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ -  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης  

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας 

ε. Τα πλήρη στοιχεία σας (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, 

ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση). 

Μέσα στον ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός 

κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα 

περιλαμβάνεται συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  



Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή).  

Η διαδικασία θα διεξαχθεί, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση 

των προσφορών θα διενεργηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 12:00 

μ.μ.. 

Στην περίπτωση των Ενώσεων οικονομικών φορέων η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να περιβληθεί 

τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού 

εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου. Τα μέλη της Ένωσης υποβάλουν κοινή προσφορά 

και ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,  αλληλεγγύως και εις  

ολόκληρον  για την εκτέλεση της προμήθειας που θα αναλάβουν.  

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τον Ν.4412/2016. 
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