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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση

: Κεντρικός Προβλήτας

Ταχ. Κώδικας

: 382 21 ΒΟΛΟΣ

Πληροφορίες

: Σπάχος Θωμάς

Τηλέφωνο

: 24210 - 32545

Βόλος
Αριθμός Πρωτοκόλλου

15 Ιουνίου 2021
: 3211/ΕΞ1729

Τηλεομοιοτυπία : 24210 - 31115
Ηλεκτρον. Δ/νση : admin@port-volos.gr
Ιστοχώρος
ΘΕΜΑ:

: www.port-volos.gr
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μυοκτονίες, Προϋπολογισμού
€9.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% για τρία έτη με δικαίωμα προαίρεσης ποσού
€300/έτος πλέον ΦΠΑ

Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.), έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να
υποβάλλουν προσφορά για παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ.
1. Τεχνική Περιγραφή –Υποχρεώσεις αναδόχου
Οι υφιστάμενοι και οι προς εγκατάσταση δολωματικοί σωλήνες-σταθμοί αποτυπώνονται στο
επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
i.

Μηνιαία παρακολούθηση και μηνιαία αντικατάσταση δολωμάτων (για καταπολέμηση
τρωκτικών) σε 112 υφιστάμενους σωλήνες-σταθμούς.

ii.

Εγκατάσταση

επιπλέον

52

δολωματικών

σωλήνων

και

μηνιαία

αντικατάσταση

δολωμάτων σε αυτούς, στα σημεία που υποδεικνύονται στο σχέδιο. Η εγκατάσταση των
νέων σωλήνων θα πρέπει να γίνει απαραιτήτως κατά την πρώτη επίσκεψη.
iii.

Έκδοση πιστοποιητικού εφαρμογών για τους ανωτέρω σταθμούς μετά από κάθε μηνιαία
επίσκεψη.

iv.

Εγκατάσταση νέων δολωματικούς σωλήνων σε σημεία που θα υποδείξει η ΟΛΒ και
μηνιαία αντικατάσταση των δολωμάτων σε αυτούς. Το μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα
για τον ανάδοχο, το οποίο προβλέπεται ως δικαίωμα προαίρεσης, για κάθε προστιθέμενο
σωλήνα θα ισούται με: Συνολική προσφορά / 36μήνες / 164 (συνολικός αριθμός
σταθμός-σωλήνων).
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Τα δολώματα θα πρέπει να είναι τελευταίας γενιάς και να συνοδεύονται από άδεια κυκλοφορίας
του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των δολωμάτων σε
ισχύ θα παραδίδεται μετά από κάθε μηνιαία εφαρμογή μαζί με το πιστοποιητικό εφαρμογής.
Ο ανάδοχος θα ενημερώνει τουλάχιστον 48 ώρες προ της άφιξης του την ΟΛΒ ΑΕ για την
μηνιαία επίσκεψη.
Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο μηνιαίων επισκέψεων δεν θα υπερβαίνει τις 45 ημέρες.
2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής
(ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις), που είναι κάτοχοι άδειας καταπολέμησης εντόμωντρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές
τους, σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Β. Α.Ε.», προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική
Προβλήτα Λιμένος Βόλου, ΤΚ 38221, Βόλος, μέχρι την 10η π.μ. της 28/6/2021.
Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
3.1 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει
κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 412/2016
Μετά από σχετική πρόσκληση της ΟΛΒ ΑΕ, ο προσωρινός μειοδότης καλείται να
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επαλήθευση-επιβεβαίωση των
διαλαμβανόμενων στην Υπεύθυνη Δήλωση.
3.2 Αντίγραφο άδειας καταπολέμησης εντόμων – τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.
3.3 Οικονομική προσφορά με την αντίστοιχη ένδειξη. Η τιμή θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ, ο
οποίος θα αναφέρεται.
4. Οικονομικά στοιχεία
− Η τιμή θα αφορά το συνολικό αντάλλαγμα για τα τρία έτη χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα
αναγράφεται.
− Σε περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου (ατομικής επιχείρησης), στο πρόσωπο του
οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη διάταξη της παρ. 9, του άρθρου 39, του
Ν. 4387/2016, ο συμμετέχων οφείλει να αναφέρει την υπαγωγή του στην εν λόγω διάταξη,
προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της οικονομικής του προσφοράς.
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− Ισχύς προσφοράς: 60 ημέρες.
− Ο ανάδοχος θα εκδίδει μηνιαίο παραστατικό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το μηνιαίο
αντάλλαγμα θα ισούται με το 1/36 της προσφερόμενης τιμής για τα τρία έτη.
− Χρόνος πληρωμής: Εντός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου.

5. Τρόπος επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής προσφοράς.

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την ΟΛΒ Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Αναγνώστου

