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ΘΕΜΑ: << Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου
<<Απολύµανση ∆ηµοτικών κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και
Απολυµάνσεις στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Κοµοτηνής>> >>.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
•

των άρθρων 209 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/06

•

του Π∆ 28/80 << Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης>>

•

Τις διατάξεις του Π∆ 60/2007

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών απολύµανσης
∆ηµοτικών

κτιρίων

2014-15

και

εργασιών

µυοκτονίας

και

απολυµάνσεων

στις

εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Κοµοτηνής όπως αναφέρονται στην σχετική Μελέτη – Τεχνική
έκθεση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, µε τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επιχειρήσεις και εταιρείες σχετικές µε την
απολύµανση, µυοκτονία, εντοµοκτονία το οποίο θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό από το
οικείο Επιµελητήριο, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν.
Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν κλειστό φάκελο µε την ένδειξη
<< ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
2014-15 ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΧΥΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ>> που θα περιλαµβάνει:

1. Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητήριου όπου φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό, το είδος
των εργασιών τους και η άσκησή του κατά το τρέχον έτος.
2. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς (Ελάχιστο δύο
µήνες).
5. Άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
6. Λίστα φαρµάκων και αντίστοιχες αδειοδοτήσεις των δραστικών ουσιών τους.
7. Οικονοµική προσφορά (όπως στο υπόδειγµα της παρούσας µελέτης) µέσα σε φάκελο
καλά σφραγισµένο. Εξωτερικά ο φάκελος θα γράφει «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για
την ανάθεση του έργου «Απολυµάνσεις ∆ηµοτικών Κτιρίων 2013-2014 και Εργασίες
Μυοκτονίας και Απολύµανσης στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Κοµοτηνής>>

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προκειµένου να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να
βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρηµένα
αντίγραφα. Η µη προσκόµιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο
αποκλεισµού του συµµετέχοντος.
Όσον αφορά την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο (2) υποβάλλεται σε
δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εφ’ όσον πρόκειται
για φυσικό πρόσωπο.
Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας
αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και µε θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο
του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο
δεσµεύων την εταιρεία.
Ως καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29-10-2014 και ώρα
10.00πµ στη ∆/νση Κοινωνικών Πολιτικών του ∆ήµου Κοµοτηνής (γραφείο
Πρωτόκολλου) επί της οδού Φιλίππου και Φιλικής Εταιρείας στην Κοµοτηνή.
Προσφορές µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια µέρα µε την
παραλαβή αυτών, ήτοι στις 29-10-2014 ηµέρα

και ώρα 10.00πµ στα γραφεία της

∆/νσης Κοινωνικών Πολιτικών του ∆ήµου Κοµοτηνής, από την αρµόδια Επιτροπή του
∆ήµου.
Η συνολική δαπάνη του έργου όπως πλήρως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή
των εργασιών πλήρως περαιωµένων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξόδων και

της αξίας του ΦΠΑ, ανέρχεται σε δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00€). Η πληρωµή θα
γίνει τµηµατικά µία φορά µετά το πέρας τουλάχιστον του 50% των εφαρµογών και µία
µε το πέρας του 100% των εφαρµογών.
Το κριτήριο για την απευθείας ανάθεση µεταξύ των προσφορών που πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στη σχετική

Μελέτη και αποτελούν

αναπόσπαστο τµήµα αυτής, είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή.
Για το τεύχος της Μελέτης και τα σχετικά έντυπα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο Τµήµα Αρωγής και Υγείας της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης στο
τηλέφωνο:2531022535 και Fax 2531082108, κ. Ταουκτσή Χρ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Κοµοτηνής από
σήµερα έως και την ηµέρα της διαδικασίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Κοµοτηνής και στην διαύγεια.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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