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Πρόσκληση για υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για την υπηρεσία:
«Εργασίες απεντομώσεων-μυοκτονιών- φιδοαπώθησης σε ακίνητα της
εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», έτους 2021».

Συνημμένα: Περιγραφή Απαιτούμενων Υπηρεσιών
Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», στο πλαίσιο της εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες
απεντομώσεων-μυοκτονιών- φιδοαπώθησης σε ακίνητα της εταιρίας «Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε.», έτους 2021» σας καλεί να καταθέσετε σχετική οικονομική προσφορά, σύμφωνα
με το ως άνω συνημμένο.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.693,34 € πλέον ΦΠΑ (24%): 2.086,40 ήτοι
συνολικού ποσού 10.779,74 € και έχει προκύψει μετά από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με το εδάφιο
31 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16.
Ως διαδικασία θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί προσφυγής
στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 118 του
Ν.4412/2016.
Η προσφορά θα πρέπει θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (Φαβιέρου
30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210-52.72.486), σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ή με mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@ktyp.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 10
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00μ.μ..
Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του
2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος σας δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών σας, όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις
ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης
ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον
πιστοποιητικό μεταβολών.
6. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
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7. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
8. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι λοιποί οριζόμενοι στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, λόγοι αποκλεισμού
9. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του
της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
10. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., έκδοσης έως 30 ημέρες πριν την υποβολή της.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης ΓΕ.ΜΗ.:
2659685
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