ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πύργος:

11-09-2020

Αριθμ.Πρωτ.

25548

Ταχ. Δ/νση: Πατρών & Τ.Πετροπούλου
ΤΚ 27131 , Πύργος
Πληρ.
Βαρελά Νικολέττα
Τηλέφωνο: 26213 - 62643
Fax:
26213 - 62642
ΠΡΟΣ
ΚΑΝΔΡΗ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Ταχ.Δ/νση: Λ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 29
ΠΥΡΓΟΣ-ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ & FAX: 26210-32470
κιν. 6939 488663

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 24610/03-09-2020 Πρωτογενούς αιτήματος, της
Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης κ΄ Πρασίνου , ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την
παροχή υπηρεσίας με τίτλο: << ΡΑΝΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΧΑΝΔΑΚΩΝ , ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ >>

συνημμένη

,

σύμφωνα

με την από 17/06/2020

μελέτη .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά (κλειστή), μέχρι και την Πέμπτη
17/09/2020

και ώρα 13:00

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας

και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας , (Πολύκεντρο–Πατρών

κ΄ Τ.Πετροπούλου

Πύργου –

Ηλείας ΤΚ 27131 ). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ,
η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ο τίτλος της υπηρεσίας (ΡΑΝΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΧΑΝΔΑΚΩΝ , ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ)

για την οποία

υποβάλλεται η προσφορά και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα έχει την ευθύνη για τη δημόσια ασφάλεια στους χώρους των
εφαρμογών .

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα σκευάσματα (ζιζανιοκτόνα) που θα χρησιμοποιηθούν είναι
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.
3. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση 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.),

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.(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 πρόσκληση για υποβολή προσφορών. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
4. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης
5. Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδίου του νομικού προσώπου της εταιρίας

ή για ατομική

επιχείρηση , για μισθωτούς και μη μισθωτούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) 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
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
Προσώπου (καταστατικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η)
5. Τυχόν ένσταση κατά της παρούσας

πρόσκλησης , υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών . Για το παραδεκτό της ένστασης
απαιτείται παράβολο υπέρ του Δημοσίου , όπως ορίζεται στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 ,
το οποίο

τροποποιήθηκε

κ΄ ισχύει

με το

άρθρο

43

του

Ν.4605/2019.Η παρούσα

καταχωρείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πολύκεντρο).
Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Συν. Μελέτη

ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας -Ανακύκλωσης
και Πρασίνου

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος εργασίας: «Ραντισμοί κοινοχρήστων χώρων
εγκαταλειμμένων οικοπέδων , χανδάκων ,
πρανή δρόμων του Πύργου»

Προϋπολογισμός: 24.800 €
Κ.Α. 35.7336.012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης
και Πρασίνου

Εργασία: "Ραντισμοί κοινοχρήστων χώρων
εγκαταλειμμένων οικοπέδων,
χανδάκων ,πρανή δρόμων του
Δήμου’’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά τον
ραντισμό των ερεισμάτων των δρόμων,
εγκαταλειμμένων οικοπέδων , χανδάκων και πρανή δρόμων του Πύργου , και των Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου Πύργου για την καταπολέμηση της επιβλαβούς βλάστησης , που
δημιουργεί προβλήματα στην ορατότητα δρόμων , στην απόφραξη των χανδάκων , αλλά και
στην ύπαρξη εστιών μόλυνσης με συσσώρευση απορριμμάτων ενός της έντονης βλάστησης.
Οι δραστικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε
φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα και σε κυκλοφορία στην Ελλάδα , σε
εναρμόνηση με όλες τις απαραίτητες διατάξεις και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αφορούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η δράση τους θα στοχεύει στον αποτελεσματικό
έλεγχο σε θάμνους , βάτα , πουρνάρια , ξυλώδη φυτά και άλλα πλατύφυλλα ζιζάνια. Θα
κατατεθούν απαραίτητα οι αριθμοί έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων, καθώς και όλες
οι απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις του συνεργείου σχετικά με την πραγματοποίηση των
συγκεκριμένων εργασιών.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όχημα με βυτίο για να χρησιμοποιηθεί στην εργασία
του ραντισμού . Αναλαμβάνει τις δαπάνες του οχήματος και του εργατοτεχνικού προσωπικού
που θα απασχοληθεί (οδηγούς , εργάτες ραντισμού). Επίσης , καθίσταται υπεύθυνος και
αναλαμβάνει τις δαπάνες για την οριοθέτηση του χώρου όπου γίνεται η εφαρμογή του
σκευάσματος με τα κατάλληλα μέσα , έως ότου να είναι ασφαλής η πρόσβαση ανθρώπων και
παραγωγικών ζώων στην περιοχή.
Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ή για οποιονδήποτε λόγο προκύψει αδυναμία
εκτέλεσης της εργασίας ο ανάδοχος θα προβαίνει στην άμεση αντικατάσταση του προκειμένου
να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα χωρίς διακοπή.
Το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί στην εργασία ραντισμού θα πρέπει να είναι
ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες και ζημιές έναντι τρίτων.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των μέτρων προστασίας του
προσωπικού καθώς και των μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων.
Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής του οχήματος , καθώς και η δαπάνη προμήθειας
του ζιζανιοκτόνου θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 24.800 €.

Πύργος 17/06/2020
Ο Συντάξας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τίτλος Υπηρεσίας :Ραντισμοί κοινοχρήστων χώρων , εγκαταλειμμένων οικοπέδων ,χανδάκων , πρανή δρόμων
του Πύργου .

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (σύμφωνα με το Ν. 4412/2016)

ΑΡΘΡΟ 1 : Με την συγγραφή αυτή, καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου της εργασίας .
ΑΡΘΡΟ 2 : Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3 : Ο προϋπολογισμός δαπάνης της εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 24.800 € , με υπάρχουσα
πίστωση για το τρέχον έτος 24.800 € στον Κ.Α. 35.7336.012
ΑΡΘΡΟ 4 : Η εργασία θα εκτελεσθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με
το άρθρο 216 του Ν. 4412/2016),
Για τυχόν καθυστερήσεις της συμβατικής προθεσμίας, ισχύουν όσα
προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5 : Ο ανάδοχος, μετά την έγκριση της απόφασης ανάθεσης υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή
της σύμβασης, δεν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1.
ΑΡΘΡΟ 6 : Η παραλαβή της εργασίας, διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα
άρθρα 219 & 220 του Ν. 4412/2016. Το πρωτόκολλο παραλαβής, εγκρίνεται, σύμφωνα με τα άρθρα που
αναφέρονται ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 7 : Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :
•

Φορολογική ενημερότητα

•

Ασφαλιστική ενημερότητα

•

Υπεύθυνη δήλωση ότι θα έχει την ευθύνη για τη δημόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρμογών.

•
Υπεύθυνη δήλωση ότι τα σκευάσματα (ζιζανιοκτόνα ) που θα χρησιμοποιηθούν είναι κατάλληλα για τη
χρήση που προορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 8 : Συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας είναι :
α. Η σύμβαση

β. Η προσφορά του αναδόχου
γ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
δ. Η τεχνική έκθεση & οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος, 03/ 09 /2020
Ο συντάξας

Πύργος, 03 / 09 /2020
Η προϊστάμενη Διεύθυνσης
Καθ/τας Ανακύκλωσης και Πρασίνου
Δημητρακοπουλος Αν.

Συσκάκη Γαγιανή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εργασία:

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου

"Ραντισμοί κοινοχρήστων χώρων
εγκαταλελειμένων οικοπέδων
Χανδάκων , πρανή δρόμων.
του Πύργου

ΠΡΟ ΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

της απαιτούμενης δαπάνης για την εκτέλεση της εργασίας : " Ραντισμοί κοινοχρήστων χώρων εγκαταλελειμένων
οικοπέδων ,χανδάκων , πρανή δρόμων του Πύργου''

Α/Α
2

ΕΡΓΑΣΙΑ
Ραντισμός χόρτων με χρήση
οχήματος και βυτίο

Ε/Ε
βυτίο 500lt

Μονάδες
250,00

Τιμή Μονάδας
80,00

Δαπάνη
20.000,00

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

20.000,00

Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

4.800,00
24.800,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος 03/09/2020
Η προϊσταμένη Δ/νσης Καθαριότητας
Ανακύκλωσης και Πρασίνου

Πύργος 03/09/2020
Ο Συντάξας

Συσκάκη Γαγιανή

Δημητρακοπουλος Αναστάσιος

