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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κόστους Παροχής Υπηρεσιών για τα εξής
περιγραφόμενα Τμήματα ήτοι: α) ΤΜΗΜΑ Α που αφορά την παροχή υπηρεσίας για έκτακτη Απεντόμωση
- Απολύμανση του χώρου του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός
χώρος του αρχείου Υπηρεσιών και ως όρχος Οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, προϋπολογισμού 3.000,00
ευρώ με Φ.Π.Α. και β) ΤΜΗΜΑ Β που αφορά την παροχή υπηρεσιών συστηματικής μυοκτονίας και
απολύμανσης γενικότερα στο κτίριο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας λόγω εμφάνισης τρωκτικών, προϋπολογισμού
2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παραρτήματος A1 & Α2 της παρούσης
Πρόσκλησης.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. 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.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 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
(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/3012-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής
οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των
περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας
περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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9. Την υπ’ αριθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
«εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την
περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
11. Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
12. Tις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των Περιφερειών» του
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών…», που αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010
«Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών».
13. Την αριθμ. 281668/3810/26-9-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων
οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους»
14. Την υπ’ αριθ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’
αριθμό 2659331/28-12-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
15. Την υπ. αριθμ. 132/2019 (ΑΔΑ:67707Λ6-ΔΦΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Συμπλήρωση του υπ΄ αρίθμ. 226/2018 (Α.Δ.Α.:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση
του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019».

16. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41
του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ».

17. Το με αρ. πρωτ.:202801/3901/05-07-2019 αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού στον Διατάκτη Π.Δ.Ε. για βεβαίωση
ύπαρξης πίστωσης για το ΤΜΗΜΑ Α και το με αρ. πρωτ.:311658/5312/22-10-2019 αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού
στον Διατάκτη Π.Δ.Ε. για βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για το ΤΜΗΜΑ Β.

18. Την αριθ. 203086/12761/12-07-2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.E. για το ΤΜΗΜΑ Α και την αριθ. 314895/18912/05-11-2019 βεβαίωση ύπαρξης
πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.E. για το ΤΜΗΜΑ Β.

19. Το γεγονός ότι υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης , η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.:02.073 & Κ.Α.Ε.:0899.01.1231,
βάσει της αρ. 206726/13048/08-07-2019 απόφαση ανάληψης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, του
Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε, (Α/Α:2709, ΑΔΑ:63ΔΡ7Λ6-2ΦΖ) για το ΤΜΗΜΑ Α και ποσού 3.000,00 € με
Φ.Π.Α. και το γεγονός ότι υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Π.Δ.Ε. και
ειδικότερα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης , η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.:02.073 &
Κ.Α.Ε.:0899.01.1231, βάσει της αρ. 324724/19339/31-10-2019 απόφαση ανάληψης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε, (Α/Α:3436, ΑΔΑ:ΨΓΝ67Λ6-1Γ4) για το ΤΜΗΜΑ Β
και ποσού 2.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κόστους Παροχής Υπηρεσιών για τα εξής περιγραφόμενα
Τμήματα ήτοι: α) ΤΜΗΜΑ Α που αφορά την παροχή υπηρεσίας για έκτακτη Απεντόμωση - Απολύμανση του χώρου
του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος του αρχείου Υπηρεσιών και
ως όρχος Οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και β) ΤΜΗΜΑ Β που αφορά την
παροχή υπηρεσιών συστηματικής μυοκτονίας και απολύμανσης γενικότερα στο κτίριο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας λόγω
εμφάνισης τρωκτικών, προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στα σχετικά
αναγραφόμενα του Παραρτήματος A1 & Α2 της παρούσης Πρόσκλησης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την κάλυψη του κόστους για την Παροχής Υπηρεσιών για τα εξής περιγραφόμενα
Τμήματα ήτοι: α) ΤΜΗΜΑ Α που αφορά την παροχή υπηρεσίας για έκτακτη Απεντόμωση - Απολύμανση του
χώρου του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος του αρχείου
Υπηρεσιών και ως όρχος Οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.:02.073 & Κ.Α.Ε.:0899.01.1231, βάσει της αρ. 206726/13048/08-07-2019 απόφαση
ανάληψης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
της Π.Δ.Ε, (Α/Α:2709, ΑΔΑ:63ΔΡ7Λ6-2ΦΖ)και β) ΤΜΗΜΑ Β που αφορά την παροχή υπηρεσιών συστηματικής
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μυοκτονίας και απολύμανσης γενικότερα στο κτίριο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας λόγω εμφάνισης τρωκτικών,
προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.:02.073 &
Κ.Α.Ε.:0899.01.1231, βάσει της αρ. 324724/19339/31-10-2019 απόφαση ανάληψης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού
– Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε, (Α/Α:3436, ΑΔΑ:ΨΓΝ67Λ6-1Γ4)
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για κάθε Τμήμα της
παρούσης Πρόσκλησης. Διευκρινίζουμε ότι μπορεί να δοθεί προσφορά ή θα κάθε Τμήμα Ξεχωριστά ή και για τα
δύο Τμήματα, εφόσον οι προσφέροντες καλύπτουν ότι προβλέπει η Πρόσκληση και ότι αναφέρονται στα
αναγραφόμενα και απαιτούμενα στο Παράρτημα Α1 & Α2 της Πρόσκλησης.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Στην παρούσα πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν, και για τα 2 ΤΜΗΜΑΤΑ (Α & Β) όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 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) που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.
Το αντικείμενο της προς Παροχής Υπηρεσίας περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 & Α2.
2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική
γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

Α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά Έγγραφα που να αποδεικνύουν
ότι:
1. Την σχετική επαγγελματική άδεια σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος έχει την δυνατότητα της εκτέλεσης
της συγκεκριμένης Παροχής Υπηρεσίας που αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση.
Οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει:
Α) Να είναι κάτοχοι της αντίστοιχης άδειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (άδεια καταπολέµησης
εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους).
Β) Να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 για παροχή υπηρεσιών ΑπεντόµωσηςΜυοκτονίας.
Επίσης:
a. Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης (επέχει θέση άδειας και λειτουργίας) ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής
χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, σύμφωνα με την
323/4883/22-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 163) ΥΑ, η οποία θα βρίσκεται εν ισχύ (ανανεώνεται ανά 5ετία) και επιδεικνύεται κατά την κατάθεση της
προσφοράς.
b. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 για παροχή υπηρεσιών Απεντόµωσης-Μυοκτονίας.
Βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο, µε την οποία θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους σε σχέση µε
τις υπό παροχή υπηρεσίες.
c. 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

2. Είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.
3. 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
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΄/8-8-2016).
ε) Δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
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στ) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
ζ) Οι εταιρείες, ότι νομιμοποιητικά έγγραφα τις αφορούν και τα αντίστοιχα, για τις ατομικές, (έναρξη, καταστατικά ίδρυσης,
μεταβολές κ.λ.π.).

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί και συμμορφώνεται με ότι αναγράφεται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1 & Α2)
της παρούσης Πρόσκλησης (απαιτείται).
Επίσης να προσκομίσει και τα εξής δικαιολογητικά στον ίδιο φάκελο:

1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 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.

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.

Β) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς και
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β'.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, (ότι αφορά η προσφορά) η
προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και η κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, 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. Επίσης η
κράτηση ποσοστού 0,06% επί της αξίας, υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή Εξάρτησης Προδικαστικών Προσφύγων) σύμφωνα με τις
διατάσεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, των άρθρων 2 περ.5 και του άρθρου 130 του Ν.4270/2014 και το
άρθρο 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β'969)
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.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επιμέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις :
α) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κόστους Παροχής Υπηρεσιών για τα εξής

περιγραφόμενα Τμήματα ήτοι: α) ΤΜΗΜΑ Α που αφορά την παροχή υπηρεσίας για έκτακτη Απεντόμωση
- Απολύμανση του χώρου του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός
χώρος του αρχείου Υπηρεσιών και ως όρχος Οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, προϋπολογισμού 3.000,00
ευρώ με Φ.Π.Α. και β) ΤΜΗΜΑ Β που αφορά την παροχή υπηρεσιών συστηματικής μυοκτονίας και
απολύμανσης γενικότερα στο κτίριο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας λόγω εμφάνισης τρωκτικών, προϋπολογισμού
2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στα σχετικά αναγραφόμενα του Παραρτήματος A1
& Α2 της παρούσης Πρόσκλησης» και υποχρεωτικά αναγραφή ποιού Τμήματος ή ποιών Τμημάτων θα
υποβάλλει προσφορά.
β) «ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο
οποίος και θα αξιολογηθεί. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής με όλα τα
στοιχεία θα συνεχιστεί η διαδικασία με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών».
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων συνολικά τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ότι προσφέρει
σύμφωνα με ότι αναφέρεται στο Παράρτημα Α1 & Α2.
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Στη συνέχεια θα συνταχθεί το σχετικό Πρακτικό το οποίο θα αποσταλθεί. για έγκρισή και ανακήρυξη του μειοδότη ως
Οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση των όσων αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδος.
4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Παροχή Υπηρεσιών για τις εργασίες όπως αναφέρονται στα ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β, θα εκτελεστούν κατόπιν σχετικής
εντολής του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, και όλες από την υπογραφή της
Σύμβαση και μετά.
5. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου/αναδόχων θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από την
αρμόδια επιτροπή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Η Διαδικασία εκκινείτε με την ανάρτησή της στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, και διαρκεί πέντε (5)
ημερολογιακές ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο
φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 16η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14:30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας
Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των
ενδιαφερομένων εφόσον το επιθυμούν.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου των κεντρικών
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Κτίριο Διοικητηρίου Π.Ε., στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο
και στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. στη διεύθυνση : www.pde.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2631361218.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.

ΚΟΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΜΗΜΑ Α
Οι παρερχόμενες εργασίες είναι:

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 τρεις 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 το μήνα (Αύγουστο-Σεπτέμβριο-Νοέμβριο τρέχοντος έτους) , ήτοι τρεις φορές 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 και στις τρεις (3) εφαρμογές, 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 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας .
Να χρησιµοποιούνται κυρίως µηχανικά µέσα για το σκοπό αυτό.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ:
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 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 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 συναλλασσομένων πολιτών.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει αποκλειστικά σκευάσµατα, εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
7. ∆έσµευση στην άµεση ανταπόκριση, εντός 24 ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά των αρµόδιων υπηρεσιών της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας 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 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Πιστοποιητικό απεντόµωσης –
µυοκτονίας

Για τα ανωτέρω απαιτείται συμμόρφωση και ότι θα εκτελεστούν (Υποβολή σχετικής Υπεύθυνης
Δήλωσης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2
ΤΜΗΜΑ Β
Οι παρερχόμενες εργασίες είναι:

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 τρεις φορές ή και συχνότερα αν κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα µε το µέγεθος του προβλήµατος και το
χώρο.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ:
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 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 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 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 συναλλασσομένων πολιτών.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει αποκλειστικά σκευάσµατα, εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
7. ∆έσµευση στην άµεση ανταπόκριση, εντός 24 ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά των αρµόδιων υπηρεσιών της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας 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 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Πιστοποιητικό µυοκτονίας

Για τα ανωτέρω απαιτείται συμμόρφωση και ότι θα εκτελεστούν (Υποβολή σχετικής Υπεύθυνης
Δήλωσης)
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ΑΔΑ: 609Γ7Λ6-9ΓΧ

19PROC006009202 2019-12-11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α
ΠΡΟΣ:

Περιφερειακή
Οικονομικού.

Ενότητα

Αιτωλοακαρνανίας,

Δ/νση

Διοικητικού-

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: ……………………………….…….…………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ.

: ……………………………….………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.

: ………………………………….…………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ

: ………………………………….………………….…………………………………..

Η παρούσα προσφορά αφορά την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κόστους
Παροχής Υπηρεσιών για τα εξής περιγραφόμενα Τμήματα ήτοι: α) ΤΜΗΜΑ Α που αφορά την παροχή
υπηρεσίας για έκτακτη Απεντόμωση - Απολύμανση του χώρου του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού
που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος του αρχείου Υπηρεσιών και ως όρχος Οχημάτων της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας, προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και β) ΤΜΗΜΑ Β που αφορά την παροχή
υπηρεσιών συστηματικής μυοκτονίας και απολύμανσης γενικότερα στο κτίριο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας λόγω
εμφάνισης τρωκτικών, προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
Παραρτήματος A1 & Α2 της παρούσης Πρόσκλησης» βάσει της αρ. πρωτ.:……………………………………..….
Πρόσκλησης Εκδήλωσης.

Α.Α.

Τιμή Προσφοράς για
την Παροχή
Υπηρεσιών (άνευ
Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α) ΤΜΗΜΑ Α που αφορά την παροχή υπηρεσίας για έκτακτη Απεντόμωση
1

Απολύμανση του χώρου του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού που χρησιμοποιείται
ως αποθηκευτικός χώρος του αρχείου Υπηρεσιών και ως όρχος Οχημάτων της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας, προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνολικά προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει τα 3.000,00€ με ΦΠΑ., και για εκτέλεση της
Παροχής Υπηρεσίας , για το ΤΜΗΜΑ Α της Πρόσκλησης.
………………………. 2019
(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β
ΠΡΟΣ:

Περιφερειακή
Οικονομικού.

Ενότητα

Αιτωλοακαρνανίας,

Δ/νση

Διοικητικού-

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: ……………………………….…….…………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ.

: ……………………………….………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.

: ………………………………….…………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ

: ………………………………….………………….…………………………………..

Η παρούσα προσφορά αφορά την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κόστους
Παροχής Υπηρεσιών για τα εξής περιγραφόμενα Τμήματα ήτοι: α) ΤΜΗΜΑ Α που αφορά την παροχή
υπηρεσίας για έκτακτη Απεντόμωση - Απολύμανση του χώρου του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού
που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος του αρχείου Υπηρεσιών και ως όρχος Οχημάτων της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας, προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και β) ΤΜΗΜΑ Β που αφορά την παροχή
υπηρεσιών συστηματικής μυοκτονίας και απολύμανσης γενικότερα στο κτίριο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας λόγω
εμφάνισης τρωκτικών, προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
Παραρτήματος A1 & Α2 της παρούσης Πρόσκλησης» βάσει της αρ. πρωτ.:……………………………………..….
Πρόσκλησης Εκδήλωσης.

Α.Α.

1

Τιμή Προσφοράς για
την Παροχή
Υπηρεσιών (άνευ
Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β) ΤΜΗΜΑ Β που αφορά την παροχή υπηρεσιών συστηματικής
μυοκτονίας και απολύμανσης γενικότερα στο κτίριο της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας λόγω εμφάνισης τρωκτικών, προϋπολογισμού 2.000,00
ευρώ με Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνολικά προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει τα 2000,00€ με ΦΠΑ., και για εκτέλεση της
Παροχής Υπηρεσίας , για το ΤΜΗΜΑ Β της Πρόσκλησης.
………………………. 2019
(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)
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