ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύργος,

01-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμ.πρωτ.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:

Πατρών & Τ. Πετροπούλου,
ΤΚ 27131, Πύργος

Πληροφορίες: Βαρελά Νικολέττα
Τηλέφωνο:

26213 62643

Fax:

26213 62642
ΠΡΟΣ:
1.

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤ.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Ταχ. Δ/νση: ΧΕΙΜΑΔΙΟ – ΗΛΕΙΑΣ
ΑΦΜ:134519165

2.

Άλλους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Πύργου κατόπιν του αριθμ.πρωτ. 12685/13-05-2019 Πρωτογενούς αιτήματος
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την 26/06/2019 ) της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης κ΄ Πρασίνου ,
ενδιαφέρεται

να

αναθέσει

την προμήθεια

απολυμαντικού υλικού (χημικό πλύσης κάδων),

σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) .
Παρακαλούμε να μας
05/07/2019

αποστείλετε

σχετική

προσφορά (κλειστή), μέχρι την Παρασκευή

και ώρα 13:00

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας και

Πρωτοκόλλου του Δήμου μας , (Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο – Κεντρική

πλατεία Πύργου ΤΚ

27131 ). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ,
ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ο τίτλος της προμήθειας

(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

υποβάλλεται η προσφορά και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

η λέξη

για την οποία

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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου φυσικού προσώπου.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η υποχρέωση αφορά:
-

για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές και

-

για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φορολογική ενημερότητα.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα
4. Εφόσον πρόκειται για

(ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

Εταιρείας και Διοικούντων )

νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού

προσώπου (π.χ. καταστατικό).

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.

Ο

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ

Συν. Τεχνική Περιγραφή (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Προμήθεια απολυμαντικού υλικού (χημικό υλικό πλύσης κάδων απορριμμάτων)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια απολυμαντικού υγρού το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί για την πλύση των κάδων,μετά την
απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα
στους κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επικίνδυνη κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί από τη μη αποκομμιδή απορριμμάτων
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια για Χημικό Απολυμαντικό Διάλυμα το οποίο είναι
αυστηρά ελεγμένο και εγκεκριμένο από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για χρήση
σε ανθρώπινο περιβάλλον.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή.
Α/Α

1

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια απολυμαντικού υγρού

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

λίτρα

1000

4,40

Μερικό σύνολο
ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος 21 / .6. / 2019
Η προϊσταμένη Δ/νσηςΚαθαριότητας
ανακύκλωσης και Πρασίνου
Συσκάκη Γαγιανή

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

4.400,00
4.400,00
572,00
4.972,00 €

O συντάξας
Γιαννόπουλος Δ.

