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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “ Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας,

απολύμανσης και απεντόμωσης Δημοτικού Σφαγείου ” , ως εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στοιχεία και έντυπο οικονομικής προσφοράς για την εν
λόγω υπηρεσία στη Μελέτη, με αριθμ. Πρωτ. 5804/11.12.2019 όπως αυτή αναρτήθηκε στο site
του Δήμου (www.kea.gr).
ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν στην απολύμανση θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ατοξικά, άοσμα, να μην αφήνουν ίχνη στις
επιφάνειες, να έχουν υπολειμματική δράση και να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες
άδειες, δελτία δεδομένων ασφαλείας και ενημερωτικά έντυπα και prospectus. Οι
εφαρμογές που θα πραγματοποιούνται, να μην δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία
της εγκατάστασης, στις υποχρεώσεις της και στην εργασία του προσωπικού.

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας – απεντόμωσης απολύμανσης στο σφαγείο Κέας και θα περιλαμβάνει 8 μυοκτονίας, 4 εφαρμογές
μικροβιοκτονίας – μυοκτονίας – απεντόμωσης και 12 επισκέψεις για καταπολέμηση
ευρημάτων ψύλλου,όποτε και εάν αυτό προκύψει,με 6 προγραμματισμένες και 6
έκτακτες επισκέψεις, ανά έτος.
Όλες οι διαδικασίες θα πιστοποιούνται στο φάκελο εντόμων και τρωκτικών, ο οποίος θα
παραδοθεί με την πρώτη εφαρμογή και θα περιλαμβάνει:
 Πιστοποιητικό απολύμανσης
 Δελτία ελέγχου εντομοκτονίας- μυοκτονίας
 Κάτοψη του χώρου των εγκαταστάσεων
 Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών
 Έντυπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης των εγκεκριμένων φαρμάκων
 Ιδιωτικό συμφωνητικό
 Δελτία δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) φαρμάκων

 Ενημερωτικά έντυπα φαρμάκων
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 802/2019
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή προτάσεων) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμων ποσών, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016
και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο φορέα με τους κάτωθι τρόπους:
στον Δήμο Κέας απευθυνόμενοι προς το Γραφείο Πρωτοκόλλου, αυτοπροσώπως ή με
ταχυμεταφορά, στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην μελέτη, ή με
email στην ηλεκτρονική keafn@kea.gr

από

23/12/2019 Δευτέρα

έως την

Παρασκευή 27/12/2019 και ώρα 14:30.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάθεσης

(άρθρο 217 του Ν.4412/16).
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
στο σύνολο των ειδών.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με την
παρ. 20 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019.
Η Δήμαρχος
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