Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Διεύθυνση: Ιωάννη Λιναρδάκου 5, Τ.Κ. 23051 Σκάλα.
Τηλέφωνο: 2735360019
Fax: 2735024033
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ότι
πρόκειται να προβεί στην κατεπείγουσα υπηρεσία με τίτλο: «Απολύμανση
εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ευρώτα» για την προστασία από τον
κορωνοϊο covid - 19, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.400,00 € (συμπερ. του
ΦΠΑ).
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιέχονται στην 27/3/2020
τεχνοοικονομικής περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα.
Η ανάθεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος
ύστερα από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων: α) της παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3- 2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020):
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, β) της περίπτωσης
δ1 της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής
Δήμων και γ) τις διατάξεις του Ν 4412/16.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας το
αργότερο έως τη Παρασκευή 03/04/2020_ και ώρα _14:00 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα στην Σκάλα, ΤΚ 23051. Οι προσφορές θα
αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:
Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:
1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν.4412/16. β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:
•
διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
•
διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
•
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και
•
νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.
Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (από όλους τους οργανισμούς κύριας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο οικονομικός φορέα
οφείλει να καταβάλει εισφορές).
4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό
Επιμελητήριο / Μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.
5. Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η
προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.
Β) Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)

Γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ποσότητες, οι τιμές μονάδας των ειδών σε ευρώ, το
ποσοστό του ΦΠΑ και το γενικό σύνολο της δαπάνης)
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα.
Ο Δήμαρχος
Βέρδος Δήμος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
χώρων ∆ήµου
∆/νση Περιβάλλοντος,
Υπ. ∆όµησης & Τεχνικών Υπηρεσιών
90900000-6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ :
Απολύµανση εγκαταστάσεων και
κοινόχρηστων

CPV:
(Υπηρεσίες καθαρισµού
και απολύµανσης)

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σε συνέχεια των δράσεων που έχει ήδη προβεί ο ∆ήµος, για την προληπτική προστασία από
την εξάπλωση του κορωνοιού COVID – 19, µε την απολύµανση κτιρίων που στεγάζονται οι
υπηρεσίες του και σε επιλεγµένα κοµβικά σηµεία όπως η πλατεία πηγών Σκάλας και ο
καταυλισµός ΡΟΜΑ στη περιοχή Τρινήσων, κρίνεται απαραίτητη και κατεπείγουσα η εκτέλεση
επιπλέον εργασιών απολύµανσης σε κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους και λοιπές
εγκαταστάσεις του ∆ήµου.
Ειδικότερα κρίνεται αναγκαία η πραγµατοποίηση επιπλέον εργασιών απολύµανσης στους
κάτωθι χώρους:
• Σε όλες τις πλατείες των οικισµών του ∆ήµου, εκτός της πλατείας πηγών Σκάλας, µε
την πραγµατοποίηση απολύµανσης µία φορά και εφ’ όσον απαιτηθεί, έως την 30
Απριλίου, επιπλέον µίας ή περισσότερων επαναλήψεων.
• Στους χώρους διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς στη πόλη της Σκάλας, µία φορά κάθε
εβδοµάδα, έως την 30 Απριλίου.
• Σε όλα τα κοινοτικά καταστήµατα στους οικισµούς του ∆ήµου,
µε την
πραγµατοποίηση απολύµανσης µία φορά και εφ’ όσον απαιτηθεί, έως την 30
Απριλίου, επιπλέον µίας ή περισσότερων επαναλήψεων, πλην των κάτωθι :
∆ηµοτική Ενότητα Κροκεών:
− ∆ηµαρχείο
− ΚΕΠ
∆ηµοτική Ενότητα Σκάλας:
− ΚΕΠ
− ∆ηµαρχείο
− Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών
− Πνευµατικό Κέντρο
∆ηµοτική Ενότητα Έλους:
− ∆ηµαρχείο
−
ΚΕΠ
−
Γραφείο Κίνησης
− Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθµός Μυρτιάς

•

•

∆ηµοτική Ενότητα Νιάτων:
− ΚΕΠ
∆ηµοτική Ενότητα Γερονθρών:
− ΚΕΠ
Στα κοινοτικά ιατρεία του ∆ήµου, µε την πραγµατοποίηση απολύµανσης µία φορά και
εφ’ όσον απαιτηθεί, έως την 30 Απριλίου, επιπλέον µίας ή περισσότερων
επαναλήψεων.
Στον ξενώνα Γερακίου, µε την πραγµατοποίηση απολύµανσης µία φορά και εφ’ όσον
απαιτηθεί, έως την 30 Απριλίου, επιπλέον µίας ή περισσότερων επαναλήψεων.

Η εφαρµογή θα περιλαµβάνει ιοκτονία.
Η απολύµανση των εσωτερικών χώρων θα γίνει µε καθολική διαβροχή όλων των επιφανειών
µε ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ ώστε να προκύψει εφαρµογή
διοξειδίου του χλωρίου µε συγκέντρωση 3,3ppm.
Η απολύµανση των εξωτερικών χώρων γίνεται µε καθολική διαβροχή όλων των επιφανειών
µε ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ Ή ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥΣ ώστε να προκύψει
εφαρµογή διοξειδίου του χλωρίου µε συγκέντρωση 3,3ppm.
Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από διάλυµα διοξειδίου του χλωρίου περιεκτικότητας 1%
κ.ο., το οποίο θα ενεργοποιείται µε κιτρικό οξύ, προκειµένου να αποκτήσει ιοκτόνο δράση και
να αποκτήσει PH 2,5-3.
Το βασικό σκεύασµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να έχει έγκριση από τον Ε.Ο.Φ.
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα είναι πιστοποιηµένος µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO
9001: 2015 και θα παρέχει το Πιστοποιητικό Υγειονοµικής Εφαρµογής µε το πέρας της κάθε
εφαρµογής.
Ο ανάδοχος θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα υλικά και µέσα που θα απαιτηθούν για την
υλοποίηση της παραπάνω υπηρεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την
εφαρµογή των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
Η υλοποίηση των εργασιών θα ξεκινήσει αµέσως µετά την απόφαση ανάθεσής τους.
Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί, άπαξ, µετά την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και
το πέρας του χρονικού διαστήµατος εντός του οποίου ενδέχεται να απαιτηθούν, κατόπιν
εντολής του ∆ήµου, οι επαναληπτικοί ψεκασµοί.
∆απάνη υπηρεσίας : 10.000,00 € + 2.400,00 € (ΦΠΑ 24%) = 12.400,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βλαχιώτη 27 / 3 / 2020
Βλαχιώτη 27 / 03 / 2020
Ο Συντάξας
Ο

αναπληρωτής

Προϊστάµενος,
∆/νσης Περιβάλλοντος,
Πολεοδοµίας & Τ.Υ.

∆ερτιλής Παναγιώτης
∆ερτιλής Παναγιώτης
Μηχ/γος Μηχ/κός
Μηχ/γος Μηχ/κός

