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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή 

λογιστικών υπηρεσιών της επιχείρησης σε εξωτερικό συνεργάτη σύμφωνα και με τη 

μελέτη 1 που έχει εκδοθεί από την επιχείρηση και σύμφωνα με:  

 

- Τις διατάξεις των άρθρων 38,73,118και του άρθρου 120, παρ.3 του 

Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α'). 

- Τις  διατάξεις των  β'  και  γ'  εδαφίων  της  παρ.9  του  άρθρου  209  του  

Ν.3463/2006  (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του 

Ν.3731/2008 κι όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της περ.38 της παρ.1 του 

άρθρου 377 του Ν.4412/2016. 

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 

- Το άρθρα 43&7 (Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016) του 

Ν.4605/2019. 

- Τη  τεχνική  περιγραφή/τεχνικές προδιαγραφές και  τον  ενδεικτικό  

προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρωτογενές αίτημα  646/13-05-2019 (ΑΔΑΜ 19REQ004948428) 

Έγκριση αιτήματος 662, 663/15-05-2019 (ΑΔΑΜ 19REQ004950931) 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 20/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
15:00μ.μ.στο πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, στη 

διεύθυνση Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100.  

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 22.568.00€, σε βάρος 

του Κ.Α. 10.6115.002 του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Φλώρινας, οικονομικού έτους 2019 - 2020. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά 

το ποσό ανά είδος. 

Η αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών από τον ενδιαφερόμενο. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη 

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 



Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  των  παρ.1  και  2  

του  άρ.73  και  του άρ.74 του Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός 

της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) προς απόδειξη μη ύπαρξης λόγων 

αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η εν λόγω δήλωση 

πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 

Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους 

του νομίμου εκπροσώπου του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών). 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών). 

 

           Η Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Λεζπουρίδου Ελεούσα 


