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ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηην Τλοποίηζη Προγράμμαηος
καηαπολέμηζης κοσνοσπιών για ηο έηος 2021
Ο Γήμος πάρηης πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «Yινπνίεζε
πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ γηα ην έηνο 2021», ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
16.000,00 € (ζπκπεξ. ηνπ ΦΠΑ 24%).
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο πεξηέρνληαη ζηελ 3/2021 Μειέηε, πνπ
ζπλέηαμε ην Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δ/λεο Πξνγξακκαηηζκνύ & Αλάπηπμεο ηνπ
Δήκνπ Σπάξηεο.
Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή,
εθόζνλ
ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (θξηηήξηα
επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλόηεηαο – εμνπιηζκόο) θαη πξνζθνκίζεη ηα απνδεηθηηθά κέζα
πεξί κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16.
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ παξαθαιείζζε, όπσο ππνβάιιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο ην αξγόηεξν
έσο 03/06/2021, ημέρα Πέμπηη και ώρα 13.00 ζην Πξσηόθνιιν ηεο Δ/λζεο
Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο ζηελ Μαγνύια, ΤΚ 23100. Οη πξνζθνξέο ζα
αμηνινγεζνύλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν 4412/16 όπνπ νξίδεηαη όηη «Η απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηηο
αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ
νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηόλ»
Η προζθορά ηοσ οικονομικού θορέα θα πρέπει να περιέτει:
Α) Σα δικαιολογηηικά ζσμμεηοτής (περί μη ζσνδρομής ηων λόγων αποκλειζμού
ηων παρ. 1 και 2 ηοσ άρθροσ 73 ηοσ Ν.4412/16) δηλ.:
1. Απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 σο
απνδεηθηηθό κέζν κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη:
α) Σηελ πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ, όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν.4412/16.
β) Σηελ πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ (εηαηξίαο), όηη δελ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 εηο
βάξνο ησλ εμήο πξνζώπσλ:



δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθώλ
θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.),
 δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηώζεηο
αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.).
 κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ θαη
 λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ.
Σηελ πεξίπησζε απηή ε ππεύζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο
εηαηξίαο όπσο απηόο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/16.
2. Υπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 ηνπ λόκηκνπ εθπξόζσπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηελ
νπνία ζα δειώλεηαη όηη δελ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε
ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο, πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα
ηνπ Σώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα
4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα α) ππεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα
δειώλνληαη νη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο
νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο θαη β) πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη από ηηο αξκόδηεο
θαηά πεξίπησζε αξρέο όισλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη
επηθνπξηθήο) πνπ έρεη δειώζεη όηη νθείιεη εηζθνξέο, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη
είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ.
5. Υπεύζπλε Δήισζε Ν. 1599/86 όηη έρεη ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ππ’ αξηζ.
Ε6/2/2021 Τερληθή Πξνδηαγξαθή, πνπ ζπλέηαμε ην Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο
θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Δ/λεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, Φσξνηαμίαο, Υπεξεζίαο
Δόκεζεο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο.
6. Σηελ πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ επηπιένλ απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε απνδεηθηηθώλ
ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη εθπξνζώπεζεο.
Β) Σην ηετνική προζθορά (ζύκθσλα κε ηελ 3/2021 Μειέηε)
Γηα ηελ απόδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο - ηερληθήο επάξθεηαο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ζα πξέπεη
λα πξνζθνκίζεη:
 Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθό Επηκειεηήξην / Μεηξών,
κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηνπ
 Άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληόκσλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρώξνπο από ην αξκόδην Υπνπξγείν
ζε ηζρύ.

Υπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 κε ηελ νπνία ζα δειώλεη:
 Όηη πιεξνί ηνπο όξνπο, ηηο απαηηήζεηο ηεο αξ.3/2021 κειέηεο Τκήκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη.
 Δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο
εξγαζίαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο.
 Όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ γεληθώλ θαη ηνπηθώλ ζπλζεθώλ ησλ πεξηνρώλ ζηηο
νπνίεο ζα εθαξκνζηεί ην πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο.
 Όηη ηα ρεκηθά ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
ζα είλαη εγθεθξηκέλα γηα αλάινγε ρξήζε από ην Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Τξνθίκσλ.

Απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηελ θαη΄ειάρηζην δύν εηώλ εκπεηξία εθηέιεζεο έξγσλ
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ κε ηε κέζνδν ηεο πξνλπκθνθηνλίαο θαη αθκαηνθηνλίαο.

Απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηελ θαη΄ειάρηζην δύν εηώλ εκπεηξία εθηέιεζεο έξγσλ
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ κε ηε κέζνδν ηεο πξνλπκθνθηνλίαο θαη αθκαηνθηνλίαο
ηνπ ππεύζπλνπ επηζηήκνλα.

Φσηνηππία άδεηαο/αδεηώλ νρήκαηνο/νρεκάησλ

Γηα ην Εηδηθό Σύζηεκα κε Επαλδξσκέλνπ Αεξνζθάθνπο (ΣκεΕΑ) (Drone),
εθνδηαζκέλν κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό θαη ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε αεξνςεθαζκώλ, λα δηαζέηεη: Άδεηα πηεηηθήο ιεηηνπξγίαο,
Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε εηδηθό κεηξών, Εηδηθή άδεηα εθκεηάιιεπζεο,
Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην.

Απνδεηθηηθό δηάζεζεο θαη απαηηνύκελε άδεηα ρεηξηζηή ςεθαζηηθνύ κε επαλδξσκέλνπ
πηεηηθνύ κέζνπ (drone).




Υπεύζπλε δήισζε ζηειέρσζεο ηεο νκάδαο έξγνπ κε έλαλ επηζηήκνλα θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν ζην αληηθείκελν.
Πηζηνπνίεζε ΙSO 9001: 2015 ή αληίζηνηρνπ θνξέα

Γ) Σο ένησπο οικονομικής προζθοράς Σηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ πξέπεη
λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ε ηηκή κνλάδαο ησλ εηδώλ ζε επξώ, ην πνζνζηό ηνπ ΦΠΑ θαη ην
γεληθό ζύλνιν ηεο δαπάλεο.
Η Παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο.

Η Ανηιδήμαρτος Οικονομικών με Δ.Γ.
Γεωργία Γεδεδήμοσ

