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ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται
ρεται να αναθέσει τις
τ εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα των γηπέδων
1.Πλάτωνος Γληγόρη,2.Νυδριού και 3.Αγ.Πέτρου συνολικού εµβαδού
18.000 µ2 µε τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης:
ανάθεσης
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ

A/A
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

Είδος Εργασιών

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
40

Έλεγχος και µικροεπισκευή
αρδευτικού συστήµατος
Λίπανση χλοοτάπητα,
χειρονακτική
Κούρεµα χλοοτάπητα µε
µικρό ελκυστήρα µε
χλοοκοπτική εξάρτηση
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε
χρήση ζιζανιοκτόνων
Αερισµός χλοοτάπητα

στρ.

18

στρ.

18X4
φορές=72

40

420

30

Αραίωµα χλοοτάπητα
(καθαρισµός, thatching)
Γενική αµµοδιανοµή

στρ.

∆απάνη (Ευρώ)
720

2880

στρ.

στρ.
επαν.

18x20
εφαρµογές=36
12

40

12.600
1440

55

660

12

55

660

επαν.

12

120

1440

Επισπορά χλοοτάπητα

στρ.

12

7200

Εγκατάσταση
προπαρασκευασµένου
χλοοτάπητα
Φυτοπροστασία χλοοτάπητα,
µε ψεκαστικό µηχάνηµα
Γραµµογράφηση γηπέδου
(έναρξη εργασίας από
01/12/2021)

στρ.

0,2

600
3000

στρ.

18

40

720

επαν.

12

90

1080

Σύνολο :

30.000,00€

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.200,00€
37.200,00€

600

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.πρωτ 25175/25-07-2021
(Α∆Α:9ΩΩΦΩΛΙ-ΚΗΝ Α∆ΑΜ:21REQ008938499),
Α∆
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς
Υποχρέωσης και β) τη βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την
ύπαρξη διαθέσιµου ποσού στον Κ.Α. 35-6262.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2021, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ.1 του άρθρου 4 του
Π.∆.80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης
αν
πίστωσης
µε α/α: Α-796.4/2021.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά
από οικονοµικής άποψης , βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
118 Του ν.4412/2016.
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Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες µέχρι την
28/07/2021 και ώρα 11:00
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την
προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. απόσπασµα ποινικού µητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α
του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως
συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019),
β. Φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση.
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για συµµετοχή σε διαγωνισµό.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
δ. πιστοποιητικό εκπροσώπησης από την οικεία υπηρεσία (Γ.Ε.ΜΗ. κ.λπ.) το οποίο έχει εκδοθεί
έως 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή του,
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας θα
συµπληρώνει ότι η συµµετοχή του δεν δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονοµικού φορέα όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Συν: 1) η 18/2021 Μελέτη του Τµ. Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
2) Υπόδειγµα οικονοµικής Προσφοράς.
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