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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
YΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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: 28ης Οκτωβρίου 40
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: Αργύρη Α.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ,
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
(CPV: 90900000-6 )
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10).
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» και ιδίως τα άρθρα 233, 235, 328 του βιβλίου ΙΙ «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε
με τις αρίθμ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016)
4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)
6. Τις διατάξεις του N.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨
7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) “Πρόγραμμα Διαύγεια”
8. Τις διατάξεις του Ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
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έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)
9. Την αριθμ. 323/4883/22-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 163) ΥΑ «Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών
διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων
σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.
10.Την αρίθμ.57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”
11.Τις διατάξεις του Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”
12.Την αρίθμ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας “Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες, στον
Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13.Την αριθμ οικ.30140(386)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/Β/2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους
Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
14.Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας ¨Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους
Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες,
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
15.Η με αριθμ.156/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση
αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 2142/Β΄/22-06-2017)
16.H με
Κεντρικής

αρ 340/2017 (Αριθμ. Συνεδρίασης 25η/19-12-2017) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Μακεδονίας “Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών έτους 2018 της Περιφέρειας

Μακεδονίας” (ΑΔΑ:Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
17.Το αρ.πρωτ.240920(1589)/17-05-18 (ΑΔΑΜ:18REQ003112811) Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος
Προμηθειών την Π.Ε. Πιερίας, για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης-απολύμανσης των
χώρων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας, του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Ν. Πιερίας και της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας.
18. Την αριθμ.1192/2018 (Πρακτικό 23ο/29-5-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.
(Α.Δ.Α.:7ΑΦ47ΛΛ-6ΝΚ) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.721 και του
Κ.Α.Ε. 0879.01 προϋπολογισμού 2018, της Π.Ε. Πιερίας για την

παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και

απεντόμωσης-απολύμανσης των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας του Κέντρου
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) του Ν. Πιερίας και της Διεύθυνσης Β/θμιας
2
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Εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας, συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
19.Την αριθμ.286046(1884)/11-06-18 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

(ΑΔΑ:Ψ8ΕΩ7ΛΛ-ΨΗΤ) ποσού

3.000,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υποδ/νσης
Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με α/α 2511 και βαρύνει τον Ε.Φ.
04.721 ΚΑΕ 0879.01 οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003240465)
20. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητο να προβούμε σε εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης-απολύμανσης
για λόγους δημόσιας υγιεινής στους χώρους όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας, του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) του Ν. Πιερίας και της
Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας

Ανακοινώνει
ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών
προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση
τιμής

για την

παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης-απολύμανσης των χώρων στέγασης των

Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας, του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) του Ν.
Πιερίας και της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Πιερίας, οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα
τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 0879.01
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, στο σύνολο παροχής των υπηρεσιών, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας “ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ”
1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης-απολύμανσης των χώρων
στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας, του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης
(ΚΕΔΔΥ) Ν. Πιερίας και της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας. Ειδικότερα:
1) Η υπηρεσία της μυοκτονίας θα παρασχεθεί στους χώρους όπου στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και στο υπόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 40), αμέσως μετά την απευθείας ανάθεση και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συντηρεί
δίκτυο δολωματικών σταθμών μυοκτονίας, ικανό για την αποτελεσματική προστασία των χώρων της. Ο ανάδοχος
οφείλει να παρακολουθεί ή να αντικαθιστά τους δολωματικούς σταθμούς και να επεμβαίνει με σκοπό την προστασία των χώρων. Το κόστος για χρησιμοποίηση επιπλέον δολωματικών σταθμών (ίδιων προδιαγραφών με αυτούς
που ήδη υπάρχουν) θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι
μόνιμα στο έδαφος, αριθμημένοι και να φέρουν κατάλληλη σήμανση.
2)Η υπηρεσία της απεντόμωσης-απολύμανσης θα παρασχεθεί σε όλους τους χώρους που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας, το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Ν. Πιερίας και η Διεύ θυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας. Οι εργασίες απεντόμωσης-απολύμανσης θα πρέπει να παρασχεθούν
δύο φορές, η πρώτη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απευθείας ανάθεση και η δεύτερη εντός εύλογου
χρόνου και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πιερίας.
3
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3) Κατά τη διάρκεια των εφαρμογών μυοκτονίας και απεντόμωσης-απολύμανσης δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η εργασία του προσωπικού, o ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους και να εκτίθεται
σε κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων.
Είναι επιβεβλημένη η στενή συνεργασία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να υπάρξουν άμεσα, μόνιμα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα με σεβασμό στο έργο των εργαζομένων, με την μέγιστη διακριτικότητα που απαιτείται.
4) Εκτός από τις παραπάνω προγραμματισμένες εργασίες και εφ’ όσον παρουσιαστούν έντομα, τρωκτικά, κ.λ.π.
σε σημεία των χώρων που θα έχουν γίνει ήδη εργασίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τις εργα σίες, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
5) Όλα τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών να 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.
Οι εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης-απολύμανσης που θα εκτελεστούν περιγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
Χώρος για μυοκτονία* και
Απεντόμωση-Απολύμανση

Έκταση (τ.μ).

W.C.

Υπόγειο
Ισόγειο
1ος όροφος
2ος όροφος
3ος όροφος
4ος όροφος
5ος όροφος
ΣΥΝΟΛΟ

1.100,00
1.100,00
1.076,00
900,00
900,00
900,00
515,00
6.491,00

0
6
4
4
4
4
4
26

* Οι υπηρεσίες της μυοκτονίας θα παρασχεθούν μόνο στους χώρους του υπογείου του κεντρικού κτιρίου (Διοικητήριο)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
Χώρος για Μυοκτονία /
Απεντόμωση-Απολύμανση

Έκταση (τ.μ.)

W.C.

Γραφεία 1,2,3,5,6 και Αρχείο
Γραφεία 7,8
Αρχείο
Αίθουσα εξετάσεων

532,00
88,00
132,00
80,00

3
2
1
2

ΣΥΝΟΛΟ

832,00
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
Χώρος για
Απεντόμωση-Απολύμανση

Έκταση (τ.μ.)

W.C.

351,42

3

351,42

3

Χώροι Τμήματος Κτηνιατρικής
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(ΚΕΔΔΥ) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Χώρος για
Απεντόμωση-Απολύμανση

Έκταση (τ.μ.)

W.C.

Χώροι ΚΕΔΔΥ Ν. Πιερίας
ΣΥΝΟΛΟ

200,00
200,00

2
2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ Β΄ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Χώρος για
Απεντόμωση-Απολύμανση

Έκταση (τ.μ.)

W.C.

610,00

4

610,00

4

Χώροι Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά),
β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ) Συνεταιρισμοί,
δ) Κοινοπραξίες,
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν
νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει
την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα
µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για
την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο οποίος πρέπει να
είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και στον οποίο θα πρέπει να
περιλαμβάνονται:
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
α) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
κάποιο από τα παραπτώματα (όπως, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά
εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία), που αναφέρονται στο
άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε περίπτωση που υπάρχει εις βάρος υποψηφίου οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους παραπάνω λόγους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αποκλείσει τον οικονομικό φορέα από τη
συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία.
«Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»
β) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόμου.
γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου).
δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου)
ε) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα
στ) Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.
Υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομι κός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύ ον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρ μοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει
να συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρίας, όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα.
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2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να παρασταθούν κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών, η οποία θα διεξαχθεί δημόσια, μόνο με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας και υπογράφεται από τον προσφέροντα.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλλουν συνολική προσφορά για τις όλες τις υπηρεσίες
μυοκτονίας και απεντόμωσης-απολύμανσης των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας, του Κέντρου
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Ν. Πιερίας και της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ν. Πιερίας (η υπηρεσία μυοκτονίας θα παρασχεθεί μόνο στους χώρους όπου στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Π.Ε. Πιερίας και στους χώρους του υπογείου του Διοικηρίου)
Μερική προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή.
Η προσφερόμενη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική
προϋπολογισθείσα δαπάνη σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους
και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.
Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύ ουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό .
Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά
καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά
του.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της ημέρας διενέργειας της παρούσας διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι υπηρεσίες μυοκτονίας και απεντόμωσης-απολύμανσης της παρούσας θα παρασχεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31-12-2018.
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα αναλάβει να παράσχει υπηρεσίες μυοκτονίας και απεντόμωσηςαπολύμανσης των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας, του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) του Ν. Πιερίας και της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, θα πρέπει να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας
στους χώρους που θα εκτελούνται οι σχετικές εργασίες.
Θα πρέπει επίσης να φροντίζει για την ασφάλεια του τυχόν απαιτούμενου εργατοτερχνικού προσωπικού, το
οποίο υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο.
Η Π.Ε. Πιερίας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί
να συμβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως υπηρεσιών της παρούσας, τόσο στον ανάδοχο και το
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προσωπικό του, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και
μόνο τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη που θα
συμβεί.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε υπάρχουσα κατασκευή,
βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που
υπέστησαν ζημία ή φθορά στην προηγούμενή τους κατάσταση.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τις 09- 07- 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα
9:00 π.μ.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται :
α) είτε ταχυδρομικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.
Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.
Πιερίας
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν
παραλαμβάνονται.
Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικού –
Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την 09-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ.
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς:Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας
Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.
Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσηςαπολύμανσης των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) του Ν. Πιερίας και της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 23513512382351351246-245-238
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής
http://pieria.pkm.gov.gr.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

8

ΑΔΑ: 7Θ1Δ7ΛΛ-Α50

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλήρως
και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αρ. Πρωτ. ………….…………..και με ΑΔΑ:
………………. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης-απολύμανσης των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας, του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Ν. Πιερίας και της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
(ΜΕ ΦΠΑ)

Υπηρεσίες μυοκτονίας και απεντόμωσης-απολύμανσης
των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας, του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Ν. Πιερίας και της Διεύθυνσης
Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας
(η υπηρεσία μυοκτονίας θα παρασχεθεί μόνο στους
χώρους όπου στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πιερίας και στους χώρους του υπογείου του κεντρικού κτιρίου (Διοικητήριο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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