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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ν.Π.∆.∆.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Γούρνες 10/06/2016
Αρ.Πρωτ.799

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου
προκειµένου να προβεί στην ανάθεση εργασιών µυοκτονίας,απεντόµωσης
και απολύµανσης στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Κ.Α.Π.Η. του
Ν.Π.∆.∆.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου
προϋπολογισµού 1.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., καλεί
όλους τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις προσφορές τους ,
σφραγισµένες , µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στο γραφείο διοίκησης
του Ν.Π.∆.∆.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου
οδός Ελευθερίας 50 Λ.Χερσονήσου που βρίσκεται εντός του κτιρίου του
Παιδικού Σταθµού Λ.Χερσονήσου απέναντι από το δηµοτικό κατάστηµα της
δηµοτικής ενότητας Χερσονήσου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 09:0015:00 έως και την 17/06/2016 ηµέρα Παρασκευή.
Η ανάθεση της εργασίας θα ανατεθεί στον µειοδότη σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆.28/80 µε απευθείας ανάθεση από τον Πρόεδρο.
Πληροφορίες για την ανωτέρω εργασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2897340052 ή 2897022840, fax
2897340052 κ.Αργυράκη Μαρία και κ. Μπορµπουδάκη Παρασκευή .

Ο Πρόεδρος ∆.Σ.
Καλαϊτζάκης Αθάνασιος

Συνηµµένα:
1. Η µε ηµεροµηνία 04/03/2016 Μελέτη του τµήµατος ∆ιοικητικού
Λογιστικού.
2. Έντυπο τιµολογίου προσφοράς .
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.∆.∆.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆ΗΜΟΣ : Χερσονήσου
Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου
ΘΕΜΑ: Εργασίες µυοκτονίας,
α̟εντόµωσης και α̟ολύµανσης
στους Παιδικούς Σταθµούς και στα
Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.∆.∆.Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου
Χερσονήσου
Προϋ̟ολογισµός:1.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Ίδια Έσοδα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται έπειτα από εντολή του Προέδρου του Ν.Π.∆.∆
.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου ,προϋπολογισµού
1.000,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α. 24% , και αφορά εργασίες µυοκτονίας, απεντόµωσης
και απολύµανσης στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.∆.∆.
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τις εργασίες µυοκτονίας, απεντόµωσης και απολύµανσης
στο σύνολο των κτιρίων του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
∆ήµου Χερσονήσου ,δεδοµένου ότι η χρήση των χώρων από παιδιά και
ηλικιωµένους επιβάλλει την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας και είναι
απαραίτητο να διασφαλιστούν άριστες συνθήκες υγιεινής και να αποφευχθούν
κίνδυνοι για την υγεία παιδιών , ενήλικων ωφελούµενων και εργαζοµένων.
Οι δράσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές , να διασφαλίζουν την µόνιµη απουσία
επιβλαβών εντόµων και τρωκτικών και ταυτόχρονα να µη θέτουν σε κίνδυνο τη
δηµόσια υγεία.
Αναλυτικότερα οι εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν από τον ανάδοχο
είναι:
1. εργασίες εγκατάστασης και ελέγχου ,τις αναγραφόµενες στον προϋπολογισµό
επισκέψεις, δικτύου σταθµών µυοκτονίας και απεντόµωσης στις
εγκαταστάσεις όλων των κτιρίων (θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε οι
δολωµατικοί σταθµοί να τοποθετούνται διακριτικά σε χώρους που να µην
είναι προσβάσιµοι και ορατοί κυρίως από παιδιά).
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2. Άµεση ανταπόκριση και καταστολή έκτακτων

προβληµάτων παρουσίας

τρωκτικών και εντόµων
3. Πιστοποίηση των εφαρµογών για κάθε κτίριο
4. Υποβολή τελικής έκθεσης εκτέλεσης της εργασίας
Η τεχνική περιγραφή της εργασίας θα πρέπει να είναι σαφής και θα περιλαµβάνει
όλα τα ανωτέρω αναγραφόµενα.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά στην οποία θα
τεκµηριώνεται επί ποινή αποκλεισµού:
1. Επιστηµονική επάρκεια : Απαιτείται άδεια του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων για καταπολέµηση τρωκτικών και εντόµων σε
κατοικηµένες περιοχές.
2. Πιστοποιητικά συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ,υγιεινής και ασφάλειας
στην εργασία και διαχείρισης περιβάλλοντος (όπως ISO 9001,1801 και
14001)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη ∆/νσης

Λιµ.Χερσονήσου 04/03/2016
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αργυράκη Μαρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.∆.∆.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Μπορµπουδάκη Παρασκευή
ΤΕ17/ ∆ιοικητικού Λογιστικού

∆ΗΜΟΣ : Χερσονήσου
Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου
ΘΕΜΑ: Εργασίες µυοκτονίας,
α̟εντόµωσης και α̟ολύµανσης
στους Παιδικούς Σταθµούς και στα
Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.∆.∆.Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου
Χερσονήσου
3
Προϋ̟ολογισµός:1.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Ίδια Έσοδα
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι τιµές είναι ενδεικτικές από το ελεύθερο εµπόριο:

∆οµή
Παιδικός Σταθµός
Επισκοπής

Παιδικός Σταθµός
Γουρνών

Παιδικός Σταθµός
Ανάληψης

Παιδικός Σταθµός
Λ.Χερσονήσου

Παιδικός Σταθµός
Μοχού

Παιδικός Σταθµός
Μαλίων

∆ηµοτική Ενότητα
Κ.Α.Π.Η.

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Περιγραφή
Σύνολο
ΕπισκέψειςΣύνολο
εργασιών
Παιδικών Ανα έτος
Εργασίες
1
3
3
Μυοκτονίας
Απεντόµωσης
απολύµανσης
Εργασίες
1
3
3
Μυοκτονίας
Απεντόµωσης
απολύµανσης
Εργασίες
1
3
3
Μυοκτονίας
Απεντόµωσης
απολύµανσης
Εργασίες
1
3
3
Μυοκτονίας
Απεντόµωσης
απολύµανσης
Εργασίες
1
3
3
Μυοκτονίας
Απεντόµωσης
απολύµανσης
Εργασίες
1
3
3
Μυοκτονίας
Απεντόµωσης
απολύµανσης
Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο

Περιγραφή
εργασιών
Εργασίες

Τιµή ανα Σύνολο
Επίσκεψη
30,00 €
90,00

30,00 €

90,00

30,00 €

90,00

30,00 €

90,00

30,00 €

90,00

30,00 €

90,00

540,00 €
129,60 €
669,60 €

Κ.Α.Π.Η.
Σύνολο
ΕπισκέψειςΣύνολο Τιµή ανα Σύνολο
Κ.Α.Π.Η. Ανα έτος
Επίσκεψη
1
3
3
30,00 €
90,00
4
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Μυοκτονίας

Λ.Χερσονήσου

Απεντόµωσης
απολύµανσης
Εργασίες
Μυοκτονίας
Απεντόµωσης
απολύµανσης
Εργασίες
Μυοκτονίας
Απεντόµωσης
απολύµανσης

Κ.Α.Π.Η.
Μαλίων

Κ.Α.Π.Η.
Χερσονήσου

Παιδικοί Σταθµοί
Κ.Α.Π.Η.
Σύνολο

1

3

3

30,00 €

90,00

1

3

3

25,00 €

75,00

Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο
Συγκεντρωτικός πίνακας
669,60 €
316,20 €
985,80 €

255,00 €
61,20€
316,20 €

Συνολικό κόστος µε Φ.Π.Α. 892,80 το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων
10.7331.0001 «∆απάνες απολύµανσης» του προϋπολογισµού εξόδων
οικονοµικού έτους 2016.
CPV

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη ∆/νσης
04/03/2016

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
90921000-9

ΤΙΤΛΟΣ
Υπηρεσίες απολύµανσης
εξολόθρευσης

Λιµ.Χερσονήσου
Ο/Η

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Μπορµπουδάκη Παρασκευή
Αργυράκη Μαρία

ΤΕ17/ ∆ιοικητικού Λογιστικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.∆.∆.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

∆ΗΜΟΣ : Χερσονήσου
Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου
ΘΕΜΑ: Εργασίες µυοκτονίας,
α̟εντόµωσης και α̟ολύµανσης
στους Παιδικούς Σταθµούς και στα
Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.∆.∆.Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου
Χερσονήσου
Προϋ̟ολογισµός:1.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Ίδια Έσοδα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
Η συγγραφή αυτή αφορά τις εργασίες µυοκτονίας, απεντόµωσης και
απολύµανσης στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.∆.∆.
Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου.
ΑΡΘΡΟ 2
∆ιατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006)
2. Του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των
Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ 11/4
3. Του Ν.2362/1995
4. Του Ν.3852/2010 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5. Την υπ.αριθµ.35130/739/09-08-2010 ΦΕΚ 1291 Β’ απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών
ΑΡΘΡΟ 3
Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:
1. Ο προϋπολογισµός µελέτης
2. Η Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η τεχνική περιγραφή µελέτης
ΑΡΘΡΟ 4
Χρόνος εκτέλεσης εργασιών
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Ο χρόνος διάρκειας και περάτωσης των εργασιών ορίζεται για την
πρώτη επίσκεψη κατά το µήνα Ιούνιο για τους Παιδικούς Σταθµούς
και τα Κ.Α.Π.Η. , για την δεύτερη επίσκεψη τέλος Αυγούστου και η
Τρίτη επίσκεψη κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων
ώστε να προστατευθούν τα παιδιά και οι ηλικιωµένοι από τις εργασίες
αυτές.
ΑΡΘΡΟ 5
Υ̟οχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τις εργασίες µυοκτονίας , απεντόµωσης και
απολύµανσης στο σύνολο των κτιρίων του Ν.Π.∆.∆.Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου δεδοµένου ότι η
χρήση των χώρων από παιδιά και ηλικιωµένους επιβάλλει των πλέον
αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας και είναι απαραίτητο να
διασφαλιστούν άριστες συνθήκες και να αποφευχθούν κίνδυνοι για
την υγεία παιδιών , ενήλικων ωφελούµενων και εργαζοµένων .
Οι δράσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές , να διασφαλίζουν την
µόνιµη απουσία επιβλαβών εντόµων και τρωκτικών και ταυτόχρονα
να µη θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των χρηστών των χώρων.
Αναλυτικότερα οι ελάχιστες εργασίες και υποχρεώσεις του αναδόχου
είναι:
• Εργασίες εγκατάστασης και ελέγχου, τις αναγραφόµενες στον
προϋπολογισµό επισκέψεις , δικτύου σταθµών µυοκτονίας και
απεντόµωσης στις εγκαταστάσεις όλων των κτιρίων (θα πρέπει
να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε οι δολωµατικοί σταθµοί να
τοποθετούνται διακριτικά σε χώρους που να µην είναι
προσβάσιµοι και ορατοί κυρίως από παιδιά).
• Άµεση ανταπόκριση και καταστολή έκτακτων προβληµάτων
παρουσίας τρωτικών και εντόµων.
• Πιστοποίηση των εφαρµογών για κάθε κτίριο
• Υποβολή τελικής έκθεσης εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6
Υ̟οχρεώσεις Φορέα
Να προγραµµατίζει σε συνεργασία µε τον ανάδοχο την επίσκεψη του
τελευταίου στα κτίρια του νοµικού προσώπου λαµβάνοντας υπόψη
πάντα την ασφάλεια των παιδιών και των ηλικιωµένων.

ΑΡΘΡΟ 7
Τρό̟ος ̟ληρωµής
7
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Η συµβατική αξία των εργασιών θα πληρώνεται στον ανάδοχο
τµηµατικά µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα
συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. Στην καθαρή αξία των
εργασιών θα διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% και
0,1% επί της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 8
Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση τιµών για οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία , αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. Σε
περίπτωση µόνο αναπροσαρµογής του Φ.Π.Α. θα γίνει ανάλογη
αναπροσαρµογή της τιµής σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 9
Έκ̟τωση Ανάδοχου
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σύµβαση και από τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 η
προς τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας
, καλείται µε ειδική πρόσκληση του Προέδρου να συµµορφωθεί προς
τις υποχρεώσεις αυτές ή εντολές µέσα σε εύλογη προθεσµία , όχι
πάντως µικρότερη των πέντε ηµερών.
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την
αποτροπή προφανών κινδύνων η προθεσµία µπορεί να είναι
µικρότερη των πέντε ηµερών.
Η Ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν
ανατρέπουν τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την
εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας.
Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’όλη τη
διάρκεια της σύµβασης.
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική
πρόσκληση , κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. ύστερα από
εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει κατά της απόφασης αίτηση θεραπείας
, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοση
της.
Ο έκπτωτος στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει µε οποιοδήποτε
τρόπο την εκτέλεση ∆ηµοτικών και κοινοτικών εργασιών, για χρονικό
διάστηµα που καθορίζεται στην απόφαση του Συµβουλίου και δεν
µπορεί να είναι µικρότερο του έτους ούτε µεγαλύτερο των τριών ετών.
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Επίσης παρακρατείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασίας που θα
κατατεθεί κατά τη σύναψη της σύµβασης ύψους 5% επί της καθαρής
αξίας.

ΑΡΘΡΟ 10
∆ιακο̟ή της σύµβασης
Εάν οι εργασίες µαταιωθούν ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου ,
η σύµβαση θεωρείται αυτοδικαίως λυµένη από την κοινοποίηση της
απόφασης στον ανάδοχο.
Στην ανωτέρω περίπτωση καταβάλλεται στον ανάδοχο η αξία µόνο των
εκτελεσθέντων εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 11
Πτώχευση ή θάνατος του αναδόχου
Αν αποβιώσει ο ανάδοχος µετά την έναρξη της εκτέλεσης της
σύµβασης , η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή
αποζηµίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε αποθετική ζηµία.
Είναι δυνατό όµως να ανατεθεί στους κληρονόµους η συνέχιση και η
αποπεράτωση της σύµβασης , ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην
επιβλέπουσα υπηρεσία ο αντίκλητος των κληρονόµων, µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία πέντε ηµερών από το θάνατο του αναδόχου.
Η ανάθεση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. , εφόσον οι κληρονόµοι
αναλάβουν µε συµβολαιογραφική δήλωση όλα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου.
Εάν λυθεί η σύµβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή µετά την
υπογραφή της σύµβασης αλλά και πριν από την έναρξη της εκτέλεσης
των εργασιών αποδίδονται στους νόµιµους κληρονόµους του η
κατατεθείσα εγγύηση που είχε καταβάλει ο αποβιώσας.
Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν διορίσουν εµπρόθεσµα
αντίκλητο ούτε υποβάλουν αίτηση για την συνέχιση των εργασιών
καθαρισµού , διαπιστώνεται µε απόφαση του ∆.Σ. η αυτοδίκαια λύση
της σύµβασης , µετά την κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόµους
ή στον αντίκλητο του αποβιώσαντος , ακολουθεί η διαδικασία
εκκαθάρισης της σύµβασης. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει η σύµβαση
λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης για διαφυγόν
κέρδος ή οποιαδήποτε ζηµία.
Εάν ο ανάδοχος της εργασίας είναι κοινοπραξία , σε περίπτωση
θανάτου ή πτώχευσης ή αποχώρησης του ενός από τα µέλη της
κοινοπραξίας η συµβατική σχέση συνεχίζεται υποχρεωτικά µε τον
δεύτερο µέλος της κοινοπραξίας , ο οποίος αναλαµβάνει όλα τα
συµβατικά δικαιώµατα και τις υποχρέωσης του θανόντος ή
πτωχεύσαντος /αποχωρούντος µέλους.
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Σε περίπτωση πτώχευσης περισσότερων

από δύο µελών της
κοινοπραξίας ο φορέας µπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να
κηρύξει διαλυµένη τη σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 12
Ειδικές υ̟οχρεώσεις – Όροι

•

1. Οι προγραµµατισµένες εργασίες µυοκτονίας και απεντόµωσης
θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ,
ενώ προβλέπεται άµεση ανταπόκριση για την επίλυση όλων των
έκτακτων προβληµάτων που τυχόν παρουσιαστούν κατά τη
διάρκεια του έτους .
2. Σφραγισµένο
υποφάκελο
µε
την
ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται επί ποινή
αποκλεισµού, όλα τα τεχνικά στοιχεία που ζητούνται στην
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της Μελέτης.
3. Στην τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνονται οι εργασίες,
προγραµµατισµένες και έκτακτες , τα υλικά και τα σκευάσµατα
, οι πιστοποιήσεις , οι εκθέσεις και ότι άλλο απαιτηθεί για την
καλή εκτέλεση του έργου. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει
να είναι σφραγισµένος , διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτός.
Μέσα στο φάκελο περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου,
συµπληρωµένη στο έντυπο τιµολόγιο προσφοράς . Θα πρέπει
να υπάρχει η ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 µε θεώρηση για το γνήσιο
της υπογραφής µε την οποία δηλώνουν ότι :
Έλαβα γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των
οποίων γίνεται η προµήθεια και ότι τους αποδέχοµαι αυτούς πλήρως
χωρίς καµία επιφύλαξη.

•

Η προσφορά µου δεν έχει
προδιαγραφές.

καµία απόκλιση

από τις τεχνικές

•

Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή µου από διαγωνισµούς του
∆ηµοσίου και Ο.Τ.Α, δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχω υποπέσει σε
σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής µου
δραστηριότητας και ότι είµαι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών
µου υποχρεώσεων όπως επίσης και των υποχρεώσεων µου προς
Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου για την συνάφεια του
Επαγγέλµατος.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη ∆/νσης

Αργυράκη Μαρία

Λιµ.Χερσονήσου 04/03/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Μπορµπουδάκη Παρασκευή
ΤΕ17/ ∆ιοικητικού Λογιστικού
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ME ΤΙΤΛΟ
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ».
Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,
αριθµός ……,
τηλέφωνο
………………….,
fax
…………..email……………………………
,
ΑΦΜ
…………………………….

Περιγραφή

1

Απολύµανση εσωτερικών χώρων –
απεντόµωση και µυοκτονία µετά υλικών για
Παιδικούς Σταθµούς και Κ.Α.Π.Η.∆ήµου
Χερσονήσου

2

Παιδικός Σταθµός Μαλίων

3

Παιδικός Σταθµός Μοχού

4

Παιδικός Σταθµός Λ.Χερσονήσου

5

Παιδικός Σταθµός Ανάληψης

6

Παιδικός Σταθµός Γουρνών

7

Παιδικός Σταθµός Επισκοπής

8

Κ.Α.Π.Η.Λ.Χερσονήσου

9

Κ.Α.Π.Η. Μαλίων

Τιµή Μονάδας Συνολική Τιµή
(€)
(€)

10 Κ.Α.Π.Η. Ανω Χερσονήσου
Σύνολο
Φ. Π. Α. 24 %
Γενικό Σύνολο
ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
Χρόνος ισχύος της προσφοράς:
Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες προσµετρούµενες
από την εποµένη ηµέρα της καταληκτικής
ηµεροµηνίας προσφορών .
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