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ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ως προς την προθεσμία υποβολής προσφορών
Λόγω έγκαιρης έναρξης υλοποίησης προγράμματος
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει

την υπηρεσία

« Υλοποίηση προγράμματος

καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το αστικό περιβάλλον του Δήμου μας για το
έτος 2018 », CPV 90922000-6, συνολικού ποσού 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ.2/2018

μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης,

της

Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα
του Δήμου. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α
397/11-04-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α
1.
Παρακαλούμε

για την υποβολή προσφορών μέχρι την

20/04/2018

ημέρα

Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
( Μαγούλα-Σπάρτης)
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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα Εργοδότη και Εργαζομένων
Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς
1.Άδεια

καταπολέμησης εντόμων σε κατοικημένους χώρους από το αρμόδιο

Υπουργείο σε ισχύ.
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται

- Ότι πληροί τους όρους, τις απαιτήσεις της αρ.2/2018 μελέτης Τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης και τους αποδέχεται.
- Διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υλοποίηση της εργασίας.
- Ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών των περιοχών στις
οποίες θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα καταπολέμησης.
- Ότι τα χημικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της
εργασίας θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από το Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3.Αποδεικτικά έγγραφα για την κατ΄ελάχιστο δύο ετών εμπειρία εκτέλεσης έργων
καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας και
ακμαιοκτονίας.
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