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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ απεληόκσζε – κπνθηνλία
απνιύκαλζε δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ αιιά θαη ν έιεγρνο θαη ε θαηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ
θαη απεληόκσζε κπνθηνλία δηθηύνπ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ γηα ην 2017.
Πην αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη εμήο :
Δξγαζία 1 : Απεληόκσζε – απνιύκαλζε – κπνθηνλία ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ ηνπ
Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο γηα ην έηνο 2017 θαη ζα βαξύλεη ηνπο ΚΑ. 15/6142.0012 ηνπ
Γεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2017.
Δξγαζία 2 :Έιεγρν – θαηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ (πξνλπκθνθηνλία) θαη απεληόκσζε κπνθηνλία
ηνπ δηθηύνπ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο γηα ην έηνο
2017 θαη ζα βαξύλεη ηνπο ΚΑ.30/6142.0007, 30/6142.0008 ηνπ Γεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
έηνπο 2017.
Ο ζπλνιηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό
24.771,73€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) .
Σν θξηηήξην αλάζεζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν
βάζεη ηεο ηηκήο. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα όιεο ηηο εξγαζίεο, ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα θάπνηα εξγαζία , ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε πξνζθόκηζε ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ κε ζπκπιήξσζε
ηνπ εληύπνπ πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο, ή έληππν πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ ίδηα δνκή κε
ην έληππν ηεο ππεξεζίαο θαη κεηά από αμηνιόγεζε.
Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε ηελ κειέηε .
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν 3852/2010
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν 44112/2016
3.) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ Ν 3536/2007
4) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.
5) Με ην ππ’ αξ. 650/22-2-2017 έγγξαθν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πεηξαηά κε ζέκα
«Καηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πεηξαηά»
6) Με ηελ ππ’ αξ. Πξση. Γ1α/Γ.Π.19010/6-3-2017 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα
«Πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηώλ, ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη πξνθύιαμε ηνπ θνηλνύ
γηα ην έηνο 2017»
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7) Με ηελ παξνύζα κειέηε
Δικαιολογητικά συμμετοχής
1.
Υπεφθυνη δήλωςη του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86 ςτην οποία θα δηλώνουν ότι ζχουν λάβει
γνώςη των όρων τησ παροφςησ μελζτησ και ςυμφωνοφν με αυτοφσ και ότι είναι εγγεγραμμζνοι
ςτο οικείο επιμελητήριο
2.

Τεχνική προςφορά.

3.

Οικονομική προςφορά

Ο ανάδοτος να διαθέηει:
1.
Άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρώξνπο από ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ηελ νπνία ζα επηζπλάςνπλ ζε επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν.
2.
Να απαζρνιεί ηοσλάτιζηον δύο επιζηήμονες σο κόληκν πξνζσπηθό θαη κε εκπεηξία ζην
αληηθείκελν πνπ ζα παξεπξίζθνληαη ζηηο εξγαζίεο.
3.
Αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζύλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβε ζε πξόζσπν ή πιηθά
πνπ κπνξεί λα επέιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ εθαξκνγώλ.
4.
ύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001:2000 ή άιιν ηζνδύλακν (κε ζπλαθέο πεδίν
εθαξκνγήο).
5.
Πηζηνπνηεηηθό
δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο
ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ
ΠΑΡΑΙΣΩΝ CEPA EN 16636
6.
Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, εθνδηαζκέλν κε ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ εξγαζία, όπσο
κάζθεο, γάληηα, θόξκεο θαη επηζηεκνληθά ππεύζπλν , ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη θαη ην
Πηζηνπνηεηηθό ηεο απεληόκσζεο – απνιύκαλζεο – κπνθηνλίαο θαη πξνλπκθνθηνλίαο θαη ζα
έρεη ηηο επζύλεο πνπ νξίδεη ν λόκνο γηα απηέο ηηο εθαξκνγέο θαη θπξίσο γηα ηα κέηξα
αζθαιείαο γηα ηνπο δεκόηεο, ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ησλ ρώξσλ – θηηξίσλ
Απαιηούμενη εμπειρία
7.
Οη ελδηαθεξόκελνη λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία ζε παξόκνηεο εξγαζίεο
(ηνπιάρηζηνλ δύν ζπκβάζεηο θαιήο εθηέιεζεο):
α) κπνθηνλίαο θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ (εθαξκνγή ζπξκάηηλσλ θύβσλ)
β) πξνλπκθνθηνλίαο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ ηξηώλ πξναλαθεξζέλησλ γελώλ θνπλνππηώλ.
8.
Ο αλάδνρνο επίζεο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θάθειν κε ηηο εγθξίζεηο ηνπ Τπ. Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη κε ηα MSDS ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κειέηε θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο δίλνληαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ
& Απνζεθώλ Σηλ. 213-2074699 & 213-2074702.
Αληίγξαθα ηεο κειέηεο θαη ινηπώλ πιεξνθνξηώλ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ζρεηηθή
αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.keratsini-drapetsona.gr
Η θαηάζεζε πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη δεθηή κέρξη ηελ Σρίηη 08/08/2017 ζε κλειζηό θάκελο.
Οη πξνζθνξέο δύλαηαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν ζηε Γηεύζπλζε :
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, Σκήκα Πξσηνθόιινπ, Ιζόγεην , Σ. Κ. 18756.
Σξόπνο πιεξσκήο επί πηζηώζεη.
Ζ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ
ΣΤΛΗΑΝΖ ΜΗΥΑΛΟΓΛΟΤ
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