ΑΔΑ: 6Ω537Λ6-ΡΝΛ

ELENI
INFORMATICS
19PROC005549157
2019-09-12
DEVELOPMEN
TSAPAR
Digitally signed
Digitally signed by
by ELENI TSAPARA
INFORMATICS
Reason: ΑΚΡΙΒΕΣ
DEVELOPMENT AGENCY
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Date: 2019.09.12 10:11:19
EEST
Date: 2019.09.12
Reason:
09:16:38 +03'00'
Location: Athens

T AGENCY

A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση Διοικητήριο
Ταχ.Κώδικας.27 131
Πληροφ.:Α. Λεμποτέσης,
Α.Μιχαλοπούλου, Κ.Αλτάνη
Τηλ : 2621360417,415,425
FAX: 26213 60423
e-mail:ddo@ilia.pde.gov.gr

Πύργος, 28-08- 2019
Αρ. Πρωτ.:
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/183676/4116

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών
εφαρμογής

προγράμματος

υγειονομικών

εφαρμογών

Απεντόμωσης-

Μυοκτονίας των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, έτους 2019, με
διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση
υπηρεσιών

εφαρμογής

προγράμματος

υγειονομικών

εφαρμογών

Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας,
έτους 2019, με διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, και έχοντας υπόψη:

1.
Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠ∆∆ - ΟΤΑ Β’.
2.
Το αριθµ. ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016) µε θέµα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
3.
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010΄) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούµενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4.
Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5.
Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 µε τι οποίες κωδικοποιούνται οι
διατάξεις περί προµηθειών του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίζονται συναφή θέµατα.
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6.
Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-112005) και όπως ισχύει..
7.
Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε το οποίο σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ενσωµάτωση στην
ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε τις απαιτήσεις για τα δηµοσιονοµικά πλαίσια των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EE L 306/41), καθώς και η συστηµατική ένταξη σε ενιαίο κείµενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δηµόσιου λογιστικού.
8.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»..
9.
Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονοµίας, µε την οποία
αναπροσαρµόστηκε το χρηµατικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.∆. 496/74 για την σύναψη
σύµβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
10.
Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/2010), το οποίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν.4071/2012
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική
Επιτροπή είναι αρµόδια «για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της
περιφέρειας ή δηµόσιους υπαλλήλους».
11.
Την υπ αριθµ 400/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσµάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το
από 25/08/2014 πρακτικό ορκωµοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας.
12.
Την υπ’ αριθµ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
13.
Την αριθ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟ∆∆/23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας µε την οποία ορίσθηκε ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
της Π.∆.Ε.
14.
Την αριθµ. 92550/132/5-4-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας σχετικά µε
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 1300/Β΄/13-04-2017).
15.
Την αρίθµ. 4/18-01-2019 (2η συνεδρίαση στις 21-01-2019, Α∆Α: ΨΟΤΘ7Λ6-∆ΣΚ)
Έγκριση του (Ο.Π.∆) Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
οικονοµικού έτους 2019, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας έτους 2019, καθώς και τον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. της Π.∆.Ε. µε την επωνυµία
«Ίδρυµα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας καθώς και την ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠ∆∆ της Π.∆.Ε «Ίδρυµα
Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο Ο.Π.∆. έτους 2019,
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας»
16.
Την αρίθµ. 226/15-11-2018 (Α∆Α:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού
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Συµβουλίου ΠΣΕ µε θέµα «Έγκριση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας 2019» και ειδικότερα την παρ. 2.xxxiii. µε την οποία εγκρίνεται η αναγκαιότητα
διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύµβασης για υπηρεσίες απολύµανσης και µυοκτονίας των
κτηριακών εγκαταστάσεων που στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και
µέχρι του εγγεγραµµένου ποσού στον Προϋπολογισµό 2019.
17.
Την αρίθµ. 228/15-11-2018 (Α∆Α:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου ΠΣΕ µε θέµα «Έγκριση προϋπολογισµoύ Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας έτους
2019»
18.
Την υπ΄ αριθµ. 124206/8699/02-05-2019 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τµήµατος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού-∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Π∆Ε.
19.
Την αρ. 197/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής του
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, µε τίτλο «Έγκρισης αναγκαιότητας σύναψης ετήσιας σύµβασης για την παροχή υπηρεσιών εφαρµογής του προγράµµατος υγειονοµικών εφαρµογών απεντόµωσης & µυοκτονίας των χώρων αρµοδιότητας της ΠΕ Ηλείας, µε τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, δαπάνης µέχρι του ποσού των 6.200,00
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α».
20.
Το αριθµ. ∆.Υ./06-05-2019 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας & Κίνησης
Οχηµάτων ΠΕ Ηλείας, µε το οποίο µας διαβιβάστηκαν τα έγγραφα για τη διενέργεια της ανωτέρω δαπάνης
21.
Την αριθµ. 1320/2019 (Α∆Α: 6ΑΟΞ7Λ6-73Π) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Π∆Ε «Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης µέχρι του ποσού των 6.200,00
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για τη σύναψη σύµβασης ανάθεσης υπηρεσιών
«Εφαρµογής προγράµµατος Υγειονοµικών Εφαρµογών Απεντόµωσης – Μυοκτονίας των χώρων
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει της τιµής για
το σύνολο της υπηρεσίας, µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, κατόπιν δηµοσίευσης
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
22.
Την αρ. πρωτ. 129881/9090/23-04-2019 & Α/Α 2232 (Α∆Α Ω6187Λ6-ΛΞ∆)
απόφαση δέσµευσης πίστωσης ποσού 6.200,00 ευρώ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εργασιών για την απεντόμωσημυοκτονία των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 2019, με διάρκεια ένα (1) έτος από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και συγκεκριμένα, όπως περιγράφονται στον πίνακα
του Παραρτήματος Α΄.
Ποσού μέχρι 6.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής στο σύνολο
της υπηρεσίας, μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κωδικός CPV : 85100000-0
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 03.072.0899.01.0011 του οικονομικού έτους 2019.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την

19-09-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30

π.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει της τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας

για την απεντόμωση-μυοκτονία

των χώρων
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Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά, Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Συνεταιρισμοί, που ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) και δραστηριοποιούνται
νομίμως αδειοδοτημένα στο αντικείμενο της παρούσας.
Ο ανάδοχος θα πρέπει
1. Να είναι κάτοχος της αντίστοιχης άδειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
(άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους).
2. Να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών ΑπεντόμωσηςΜυοκτονίας.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Απεντόμωση-Μυοκτονία των χώρων της Π.Ε. Ηλείας, τέσσερις φορές το χρόνο, ανά
τρίμηνο, όπως περιγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α.
3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους
φακέλους, δηλαδή:
Α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά
1. Σχετική άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναγράφει ότι όλα τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για
την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών έχουν την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για χρήση σε κατοικημένους χώρους και η εφαρμογή τους θα γίνει
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους και ότι είναι ασφαλή και ακίνδυνα για τον
άνθρωπο και φιλικά προς το περιβάλλον.
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι:

α) Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.
β) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
γ) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
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δ) Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/88-2016).
ε) Δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα.
στ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της
οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
ζ) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 5 της παρούσας.
η) Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνία προσφορών.
ι) Είναι του οικείου Επιμελητηρίου.
Β) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει ενυπόγραφα τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, τα οποία θα δηλώνουν ότι
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Γ) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς
και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ .
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα αφορά το σύνολο των απαιτήσεων και θα
εξασφαλίζει επακριβώς τις απαιτούμενες εφαρμογές καθ΄όλη τη χρονική διάρκεια του έργου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να ελέγξει τους χώρους απεντόμωσης-μυοκτονίας
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο, Αμαλιάδα και Κρέστενα, πριν
την υποβολή της προσφοράς του.. Με την υποβολή της προσφοράς αποδέχεται ότι όλες οι
προκηρυσσόμενες από την παρούσα υπηρεσίες

δύναται να πραγματοποιηθούν πλήρως,

σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ΠΕ Ηλείας.
Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα
δηλώνεται ότι θα τηρείται η ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή του συνόλου της παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει
τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
Η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει τις 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και η κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η κράτηση ποσοστού 0,06% επί της αξίας, υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή
Εξάρτησης Προδικαστικών Προσφύγων) και κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να
έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί των
νομίμων

κρατήσεων

ή/και

φόρου

εισοδήματος

ή

οποιαδήποτε

άλλη

τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης καθώς και της
Σύμβασης (εάν απαιτείται), συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.
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Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι τρείς επιμέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις :
α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για την «την απεντόμωση-μυοκτονία
των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, έτους 2019 μέχρι του ποσού των 6.200,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας».
β) «ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν
θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Τεχνικών
προσφορών».
Εφόσον, οι Τεχνικές προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην
παρούσα, θα συνεχίσει η διαδικασία με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών»
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των
υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας».
Σημειώνεται ότι:
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από
τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 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.
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, θα πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών, μετά από σχετική ειδοποίηση,
τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη., τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι
σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σχετικά με την ισχύ των ανωτέρω δικαιολογητικών :
 Το απόσπασμα του ποινικού μητρώου θεωρείται έγκυρο εφόσον φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.
 Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση
που δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για
την οποία ζητείται.
 Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη
ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
3) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να
είναι σε ισχύ, του κράτους εγκατάστασης. Στο ανωτέρω πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
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όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού . Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε συμμετέχοντα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό
(για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και
Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις
και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.

Κάθε εφαρμογή θα πραγματοποιείται με την επίβλεψη του Υπευθύνου Επιστήμονα της

αναδόχου εταιρίας.
2.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει : α) Τα κάθε είδους εργαλεία που θα

χρησιμοποιηθούν για την εργασία και β) Τα εντομοκτόνα και τα μυοκτόνα που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή.
3.

Εάν αμέσως μετά ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή, διαπιστωθεί ότι

δεν είναι επιτυχής, ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει έκτακτη εφαρμογή χωρίς καμία
επιβάρυνση του αντίστοιχου φορέα.
4.

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη, σε

πρόσωπα

ή

υλικά

που

μπορεί

να

επέλθει

κατά

τη

διάρκεια

ή

εξαιτίας

των

πραγματοποιούμενων εφαρμογών. Ουδεμία ευθύνη φέρει η ΠΕ Ηλείας εξαιτίας πράξης ή
παράληψης των υπαλλήλων του εργολάβου.
5.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των

εργαζομένων και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα
που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα
αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής, καθώς και μέτρα προστασίας, των εργαζομένων και
των συναλλασσόμενων πολιτών.
6.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά σκευάσματα, εγκεκριμένα

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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7.

Δέσμευση στην άμεση ανταπόκριση, εντός 24 ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά

των αρμόδιων υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας για την επίλυση έκτακτων προβλημάτων. Οι έκτακτες
επισκέψεις που πιθανόν να απαιτηθούν για την επιτυχή διεξαγωγή του έργου, θα
πραγματοποιηθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
8.

Ο ανάδοχος

θα ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή, επτά (7) ημέρες τουλάχιστον

νωρίτερα, για την ακριβή ημερομηνία της εφαρμογής.
9.

Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο της ΠΕ Ηλείας

Πιστοποιητικό απεντόμωσης – μυοκτονίας.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ


Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν μόνιμα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα σε μορφή

κύβου που θα επιτρέπουν την εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης και ταυτόχρονα θα
μηδενίζουν τον κίνδυνο διασποράς τους.


Στην περίπτωση ενεργής προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιμετώπιση θα

είναι άμεση και η καταστολή θα γίνει με μηχανικά μέσα σύλληψης (κόλλες, παγίδες
πολλαπλών συλλήψεων κ.α.), παράλληλα με τη χρήση των δολωματικών σταθμών.


Για την καταπολέμηση των τρωκτικών να εφαρμοστούν ικανός αριθμός δολωματικών

σταθμών στον υπαίθριο χώρο & τις εξόδους και όπου αυτό απαιτείται.


Η εφαρμογή θα γίνεται μία φορά κάθε τρίμηνο για ένα έτος, ήτοι τέσσερις φορές ή και

συχνότερα αν κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και το χώρο.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ


Άμεσα με την ανάληψη του έργου θα γίνει καθολική και εντατική εφαρμογή

κατσαριδοκτόνου gel σε όλους τους χώρους.


Ψεκασμοί εντομοκτονίας θα γίνονται στα φρεάτια, σε εξωτερικούς χώρους, στους

υπόγειους, ισόγειους χώρους, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής κατσαριδοκτόνου
gel.


Τόσο η εφαρμογή gel όσο και οι ψεκασμοί θα επαναλαμβάνονται σε χρόνο και χώρο

με σκοπό τη μόνιμη και καθολική απουσία κατσαρίδων, ανάλογα με τα ευρήματα.


Προβλέπεται η εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών, ή οποιασδήποτε άλλης

ενδεδειγμένης μεθόδου σε περίπτωση προσβολής από κοριούς, τσιμπούρια, ψύλλους, κ.α..


Η εφαρμογή θα γίνεται μία φορά κάθε τρίμηνο για ένα έτος ή και συχνότερα αν

κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και το χώρο.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΠΕΤΩΝ
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εφαρμόζει πρόγραμμα οφιοαπώθησης κατά τους
θερινούς μήνες ( από Μάρτιο έως Οκτώβριο), με τη χρήση σκευασμάτων εγκεκριμένων για το
σκοπό αυτό, χωρίς να προκαλούνται οχλήσεις από δυσάρεστες οσμές και βλάβες στην
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΗΝΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πρόγραμμα απώθησης πτηνών -όταν υπάρχει
πρόβλημα -(κυρίως χελιδονιών), με τρόπους που να μην προκαλούν βλάβη στο
οικοσύστημα και στις εγκαταστάσεις της ΠΕ Ηλείας. Να χρησιμοποιούνται κυρίως μηχανικά
μέσα για το σκοπό αυτό.
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7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Απεντόμωση-Μυοκτονία των χώρων της Π.Ε. Ηλείας, θα πραγματοποιηθεί τέσσερις
φορές το χρόνο, μία ανά τρίμηνο, όπως περιγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α΄.
Η εργασία θα εκτελεστεί κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση

Διοικητικού –

Οικονομικού-Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Κίνησης Οχημάτων της Π.Ε. Ηλείας.
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινά από την υπογραφή της και διαρκεί για ένα έτος (12
μήνες) μέχρι την οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και την
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.
8. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα
Οικονομικού-Δημοσιονομικού

γίνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση

Ελέγχου,

από

συγκεκριμένο

ΚΑΕ

στον

οποίο

έχει

πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης, ανά εφαρμογή μετά την έκδοση των
σχετικών πρακτικών ποιοτικής και ποσοτικής εκτέλεσης των υπό ανάθεση υπηρεσιών μετά την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.
9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν
ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι
19-09-2019, ημέρα

Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης

Διοικητικού - Οικονομικού, στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου Πύργου, Μανωλοπούλου 47,
27131.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των
ενδιαφερομένων, εφόσον το επιθυμούν στις 19-09-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ..
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
κτιρίου των κεντρικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στο Διοικητήριο, στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. στη διεύθυνση :
www.pde.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2621 360417-415-425.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε.

ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΧΩΡΟΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
1. ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (σύνολο τ.μ. 9.282.40)
ΥΠΟΓΕΙΟ τ.μ. 1.470,48
ΙΣΟΓΕΙΟ τ.μ. 1.614,28
Α΄ΟΡΟΦΟΣ τ.μ. 908,64
Β΄ΟΡΟΦΟΣ τ.μ. 1.296,00
Γ΄ΟΡΟΦΟΣ τ.μ. 1.296,00
Δ΄ ΟΡΟΦΟΣ τ.μ. 1.296,00
Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ τ.μ. 1.296,00
ΔΩΜΑ Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ τ.μ. 105,00

2. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ τ.μ. 1546,31
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΤΕΟ
3. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τ.μ. 460
4. ΚΕΔΔΥ τ.μ. 240
5. ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΩΗΝ ΑΣΟ τ.μ. 3.059,58
6. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ τ.μ. 360,00
7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ τ.μ. 64,15
8. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ τ.μ. 65,60
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,
Τμήμα Προμηθειών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
:
………………………………………..………………………………………………..
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :
……………………………….…….…………………………………………………..
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
………………………………….………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ.
:
……………………………….………………..………………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. :
………………………………….…………….………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ :
………………………………….………………….…………………………………..
Η παρούσα προσφορά αφορά την παροχή εργασιών Εφαρμογής
προγράμματος Υγειονομικών Εφαρμογών Απεντόμωσης – Μυοκτονίας των χώρων
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 2019, για ένα έτος, ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

Υγειονομικές
Εφαρμογές
Απεντόμωσης –
Μυοκτονίας των
χώρων της
Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας για
ένα έτος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η συνολικά προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει τα 6.200,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πύργος, …………………. 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)

