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Προκιρυξθ ςφμβαςθσ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιών
«Πρόγραμμα Καταπολζμθςθσ Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογισ περιοχζσ του αςτικοφ ςυςτιματοσ Διμων τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Μεςςθνίασ για τθν τριετία 2018-2020»

Η ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΜΕΗΝΙΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΣΑ που εδρεφει ςτθν Καλαμάτα Μεςςθνίασ (Ομιρου & Μαιηϊνοσ 50
24132), κωδικόσ NUTS: GR25 με κφρια δραςτθριότθτα τθν διαχείριςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων προκθρφςςει τον
υπϋαρικμ.πρωτ.: 307/31-07-2018 θλεκτρονικό διεκνι δθμόςιο ανοικτό διαγωνιςμό με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, με βάςθ τθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ, για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με
αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιών με αντικείμενο: Πρόγραμμα Καταπολζμθςθσ Κουνουπιϊν με πεδίο εφαρμογισ περιοχζσ
του αςτικοφ ςυςτιματοσ Διμων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Μεςςθνίασ για τθν τριετία 2018-2020, με κωδικοφσ:
CPV90922000-6:«Τπθρεςίεσ καταπολζμθςθσ επιβλαβών εντόμων» CPV90670000-4:«Τπθρεςίεσ απολφμανςθσ και
εξολόκρευςθσ ςε αςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ. Η εν λόγω ςφμβαςθ καλφπτεται από τθ ςυμφωνία περί δθμοςίων
ςυμβάςεων, δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα ενϊ δεν κα γίνουν δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου
ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων πενιντα δφο χιλιάδων εννιακοςίων ςαράντα τριών ευρώ και πενιντα πζντε λεπτών (€
252.943,55), πλζον ΦΠΑ και δεν προβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ ι ανανζωςθσ. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από
τθν υπογραφι τθσ μζχρι και τισ 30/11/2020. Για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και κατακφρωςθ προβλζπονται εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ ποςοφ ίςου με το 2% τθσ προεκτιμώμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυμπ. ΦΠΑ, και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ,
ποςοφ ίςου με το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπ. ΦΠΑ που εκδίδονται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν
προκιρυξθ. Η χρθματοδότθςθ των υπθρεςιϊν τθσ διακιρυξθσ προζρχεται από πόρουσ των Διμων τθσ ΠΕ Μεςςθνίασ. Η
πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά ανάλογα με τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου. Δικαίωμα
ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν Φυςικά ι Νομικά Πρόςωπα, ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλλουν κοινι
προςφορά, που ζχουν ςυςτακεί, ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο
εςωτερικό τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων
του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ε.Ε, και
οφείλουν: α) να είναι εγγεγραμμζνα ςε ςχετικό Επιμελθτιριο είτε ςε άλλο αντίςτοιχο επαγγελματικό ι και εμπορικό μθτρϊο,
β) να πλθροφν τισ προχποκζςεισ χρθματοοικονομικισ ικανότθτεσ και γ) να πλθροφν τισ προχποκζςεισ τεχνικισ ικανότθτασ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ. Οι ενϊςεισ ι/και κοινοπραξίεσ προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, κα
πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν Διακιρυξθ γι’ αυτζσ. Οι προςφζροντεσ οφείλουν, μαηί με τθν
προςφορά τουσ, να κατακζςουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο το Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Ζγγραφο Σφμβαςθσ/Προμικειασ κακϊσ και τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. Οι οικονομικοί φορείσ
ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(ΕΣΗΔΗΣ) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr, και του διαδικτυακοφ τόπου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
www.anmess.gr. Η προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 07/09/2018, ώρα 11:00, και θ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ
είναι θ Ελλθνικι. Η ελάχιςτθ απαιτοφμενθ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι δζκα (10) μινεσ από τθν επόμενθ
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Οι προςφορζσ κα αποςφραγιςτοφν θλεκτρονικά μζςω του ΕΣΗΔΗΣ τθν 13/09/2018 και
ώρα 11:00 ςτον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr από τα αρμοδίωσ πιςτοποιθμζνα όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ςτο ςφςτθμα. Μετά τθν αποςφράγιςθ τα ζγγραφα των προςφορϊν κα είναι διακζςιμα ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτον ωσ
άνω διαδικτυακό τόπο. Οι διαφορζσ που αναφφονται κατά τθ διαδικαςία που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ διζπονται
από τον Ν 4412/2016 όπωσ ιςχφει κάκε φορά και υποβάλλονται μζςω του ΕΣΗΔΗΣ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ.
Φορζασ αρμόδιοσ για τισ διαδικαςίεσ προςφυγισ, διαμεςολάβθςθσ, τθν υποβολι προςφυγϊν, είναι Αρχι Εξζταςθσ
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν. Ημερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Ε.Ε.Ε.Ε.: 27-07-2018(2018/S145-332030),
θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ 01-08-2018(18PROC003512104), θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ
Διακιρυξθσ ςτο www.anmess.gr ζωσ 02-08-2018, θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτο ΕΣΗΔΗΣ 01-08-2018.
Α/α ςυςτιματοσ ςτο ΕΣΗΔΗΣ: 62237.
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