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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα : «Ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση πιτυοκάμπης»
(Με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)
Η Δήμαρχος Σαλαμίνας έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την αναγκαιότητα των εργασιών ψεκασμού των πεύκων για τη Δ/νση
Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας.
4) Την απόφαση Δημάρχου με την αριθμ. πρωτ 18123 /17-10-2019 περί διενέργειας
της εργασίας με απευθείας ανάθεση και την έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών.
5. Την απόφαση Δημάρχου με αρ. πρωτ.17938/15-10-2019/ (Αρ.Α.Α.Υ.:Α-669 ) περί
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 35-7321.041.
.Α) Ανακοινώνει τη πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση εγγράφων
προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση τιμής(χαμηλότερη τιμή) για την εργασία «Ψεκασμός πεύκων για την
καταπολέμηση πιτυοκάμπης»
ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.995,52 € με
το ΦΠΑ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι ο κάτωθι:
]
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Φυτοπροστασία θάμνων και
δένδρων ύψους μέχρι 4 m με
βιολογικά σκευάσματα
Φυτοπροστασία δένδρων ύψους
πάνω από 4 m με βιολογικά
σκευάσματα

ΤΕΜ

90

12€

1.080,0 €

ΤΕΜ

244

22€

5.368,0 €

2

ΣΥΝΟΛΟ 6.448,00€
ΦΠΑ24% 1.547,52€
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 7.995,52€
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Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει στο τμήμα Πρασίνου του Δήμου Σαλαμίνας , Λ.
Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα στις 25/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαρότητας του Δήμου Σαλαμίνας, στο
τηλέφωνο: 213-2027445 στην κ. Σ.Σοφρά.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από τον Δήμαρχο
μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης ενσφράγιστων έγγραφων προσφορών από τα
ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι υποχρεούνται μαζί με τις
προσφορές τους να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού:
:
1. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του.
2. Πιστοποιητικό επιμελητήριου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που να
αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους για το 2019.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
5. Πιστοποιητικά ISO
Ο Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης προς τον Δήμο
εργασίας θα πρέπει να διαθέτει
Γ1) Πιστοποιητικό ISO9001 εν ισχύ για τη διασφάλιση ποιότητας ή άλλο αντίστοιχο,
Γ2) Πιστοποιητικό ISO14001 εν ισχύ για την εφαρμογή συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης ή άλλο αντίστοιχο, και
Γ3) Πιστοποιητικό OHSAS18001 εν ισχύ για την ασφάλεια και την υγιεινή στην
Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα καταθέτουν
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για ΕΠΕ και πρόεδρος
ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος
όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για
Ο.Ε. και Ε.Ε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
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