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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 15 Ιανουαρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ., στο Κεντρικό
Κατάστηµα του ∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 10, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού θα γίνει συνοπτικός δηµόσιος διαγωνισµός µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει
τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δηµόσιας
σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.1 περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης
β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση εργασίας «Απολυµάνσεις – Μυοκτονίες –
Απεντοµώσεις φρεατίων όµβριων υδάτων, ∆ηµοτικών κτιρίων και ελεύθερων χώρων»,
προϋπολογισµού δαπάνης 43.940,32 € πλέον ΦΠΑ (CPV: 90922000-6, 90923000-3)
Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6279.05, 35.6279.06,
45.6279.07 οικονοµικού έτους 2017 και τους οικείους του 2018 και θα χρηµατοδοτηθεί από
ιδίους πόρους.
∆ικαίωµα συµµετοχής: Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς
περιορισµό στον αριθµό των υποψηφίων αναδόχων εφόσον πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές,
τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη ∆ιακήρυξη και
τη σχετική Νοµοθεσία.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί,
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ειδικότερα όσοι:
διαθέτουν άδεια σε ισχύ καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους
που εκδίδεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και να είναι
εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια, προσκοµίζοντας αποδεικτικά έγγραφα και που είναι
εγκατεστηµένα :
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
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Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθ. 72 του Ν. 4412/2016.
Προσφορές θα υποβληθούν σύµφωνα µε τη διακήρυξη και τη µελέτη της υπηρεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο Τµήµα ∆ηµόσιας Υγείας (τηλ.: 2131601810) ή στο Τµήµα Οικονοµικής
Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5).
Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από την ιστοσελίδα του ∆ήµου:
www.pireasnet.gr
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό τύπο. Τα έξοδα της αρχικής
δηµοσίευσης (περίπου 300 €) και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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