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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Ο Διμοσ Θιρασ προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρεχόμενθσ
υπθρεςίασ απολφμανςθσ, μυοκτονίασ και απεντόμωςθσ των ςχολικϊν μονάδων κακϊσ και
των δθμοςίων αποχωρθτθρίων, καλεί κάκε ενδιαφερόμενο φυςικό ι νομικό πρόςωπο που
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθν προαναφερόμενθ υπθρεςία να κατακζςει φάκελο
προςφοράσ ςτο Γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Θιρασ, μζχρι τθν
Σετάρτθ 12/10/2016.
Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ πραγματοποιείται με τθν κατάθεςη φακέλου προςφοράσ
ςφμφωνα με τα όςα προβλζπει το άρκρο 5 ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ υπ’ αρ.πρωτ.:
11253/27-09-2016 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ: «Απολφμανςθ, μυοκτονία και απεντόμωςθ των
ςχολικϊν μονάδων κακϊσ και των δθμοςίων αποχωρθτθρίων» (Αίτθμα ΚΗΜΔΗ ΑΔΑΜ:
16REQ005151892 – Ζγκριςθ αιτιματοσ ΚΗΜΔΗ ΑΔΑΜ: 16REQ005191129) και θ οποία
είναι αναρτθμζνθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://thira.gov.gr .
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των
10.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% με εξαςφαλιςμζνθ πίςτωςθ μζςω του
προχπολογιςμοφ του Διμου Θιρασ για το ζτοσ 2016 ςτον Κ.Α.Ε.: 35.6279.002.
Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και κα γίνει
με τθ διαδικαςία απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ Δθμάρχου.
Η επιλογι του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (δθλαδι τθ χαμθλότερθ) ςτο ςφνολο του

16PROC005192378
2016-10-05
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και εφόςον πλθροφν τισ
προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθ μελζτθ προςκομίηοντασ και τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά.
Επιπλζον, ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτθν οποία να δθλϊνει ότι : α) είναι φορολογικά
και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του β) δεν ζχει καταδικαςτεί για
αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα, ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ,
εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ και γ) ότι ζχει λάβει γνϊςθ των
όρων τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προςφορϊν και των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν και των ςχετικϊν με αυτι διατάξεων και νόμων και τουσ αποδζχεται χωρίσ
καμία επιφφλαξθ. Επίςθσ, κα προςκομίςει τθν άδεια καταπολζμθςθσ εντόμων και
τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων.
Η ςφμβαςθ κα υλοποιθκεί τμθματικά και ςυγκεκριμζνα: προ των ψεκαςμϊν ο ανάδοχοσ κα
ενθμερϊνει τον κάκε ςχολικό Διευκυντι και γενικά τον υπεφκυνο του κτιρίου για τον
προγραμματιςμό τθσ επίςκεψθσ και οι ψεκαςμοί των ςχολικϊν κτιρίων κα γίνουν
τμθματικά θμζρεσ και ϊρεσ που τα ςχολειά κα είναι κλειςτά. Ειδικά για τα ςχολικά κτίρια
μετά τισ εφαρμογζσ κα πρζπει να μεςολαβεί τουλάχιςτον μια μζρα πριν τθν
επαναλειτουργία του ςχολείου. ε κάκε εφαρμογι καταπολζμθςθσ ο υπεφκυνοσ
επιςτιμονασ παρίςταται και παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία τθσ εργαςίασ, από τθν
παραςκευι του υλικοφ παρζμβαςθσ και τθ χρθςιμοποίθςθ του, κακϊσ και τθ λιψθ των
μζτρων αςφαλείασ που επιβάλλονται μζχρι να γίνει κατάλλθλοσ για επαναχρθςιμοποίθςθ ο
χϊροσ ςτον οποίο ζγινε θ καταπολζμθςθ.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ μζχρι και τθν Σετάρτθ
12/10/2016 και ϊρα 11:00 π.μ. ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου
Θιρασ.
Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ οι ενδιαφερόμενοι
μποροφν να απευκφνονται ςτο Γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Θιρασ,
(αρμόδια υπάλλθλοσ κα Ευαγγελία Κωνςταντοποφλου, τθλζφωνο-φαξ 2286025847 email:
perivallon@1353.syzefxis.gov.gr ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
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