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Π.Ε. Λακωνίας – Τμήμα Προμηθειών

                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη        8 / 3 / 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:  59781
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση      : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 2οχλμ. Ε.Ο. Σπάρτης- Γυθείου

Ταχ. Κώδ. : 23 100    Σπάρτη

Τηλέφωνο : 2731 363 194 - 184

Πληροφορίες : Περικλής Σταυράκος, Μεταξία Κοκκονού 

e-mail : p.stavrakos@lakonia.gr, m.kokkonou@lakonia.gr 

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την παροχή υπηρεσιών μικροβιακής απολύμανσης στο κτήριο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας, κατ’ 

εφαρμογή έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016.

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.900,00 € συμπ. Φ.Π.Α.   

 Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

 CPV :  90900000-6   Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 159 παρ. 2,

2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016) και τις τροποποιήσεις του,

3. Τις Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-3-2020, 64/14-3-2020 και 84/13-4-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του» όπως ισχύουν,
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4. Την αναγκαιότητα της ανάθεσης λόγω μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και βάσει του υπ’ αρ. πρωτ. 24964/2021 εγγράφου του Τμήματος Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής και Υγιειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Λακωνίας,

5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 46374/2021 με ΑΔΑΜ: 21REQ008189988 Τεκμηριωμένο αίτημα για έκδοση Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης,

6. Τη με Α/Α 1075, αρ. πρωτ. 54179/2021 και ΑΔΑΜ: 21REQ008223405  2021-03-03 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης

    ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, τις 

κοινοπραξίες φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και διαμεσολαβούντα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές για την 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών απολύμανσης του κτηρίου Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας, έως πέντε (5) 

εφαρμογές, μετά το πέρας του ωραρίου των υπηρεσιών και κατόπιν έγγραφης ή μέσω e-mail παραγγελίας της 

Αναθέτουσας Αρχής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 4.900,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία θα 

βαρύνει τον Ε.Φ. 4072 Κ.Α.Ε. 0879.0001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου - 

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας οικ. έτους 2021.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Απαιτούμενοι χώροι προς απολύμανση:

ΧΩΡΟΙ  ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΜΒΑΔΟΝ (m2 )

Υπόγειο 1.918,62 

Ισόγειο 3.710,45

Όροφος 2.912,68

 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, 

το αργότερο έως την Πέμπτη  11 / 3 / 2021 και ώρα 10.00 π.μ. 

Α) σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα  Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λακωνίας, 

      2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, Διοικητήριο, 1ος όροφος.  

Β) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiapel@lakonia.gr .
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Α) Αν η κατάθεση της προσφοράς γίνει με κλειστό φάκελο, σ’ αυτόν πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1) «Προσφορά παροχής υπηρεσιών μικροβιακής απολύμανσης στο κτήριο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας για 

την Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 59781 / 2021». 

2) Τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα (Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail).

Ο κλειστός φάκελος θα περιέχει δύο υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και 

«Οικονομική Προσφορά» αντίστοιχα.

Β) Αν η κατάθεση της προσφοράς γίνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), τα παραπάνω στοιχεία 

και έγγραφα θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή.

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιέχει τα παρακάτω :

i. Φορολογική ενημερότητα.

ii. Ασφαλιστική ενημερότητα.

iii. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

iv. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης 

1. εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο :

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 

νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου.

2. εάν ο οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση - φυσικό πρόσωπο :

φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το 

μητρώο (TΑΧΙSnet) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).  

v. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή 

των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), στην οποία ο υποψήφιος προμηθευτής 

θα δηλώνει ότι : 

1. δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει 

2. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
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3. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων 

έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση

4. τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή

5. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού

6. συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης

7. η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι εννέα (9) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών.

Επισημαίνονται τα εξής:

   Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο 

προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75) 

όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν 

λόγω πιστοποιητικού, το οποίο θα προσκομίσει πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

   Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν υπογραφή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 

Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 

στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την υποβολή της οικονομικής τους προσφοράς, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα 

εξής :

1. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της 

παρούσας και να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου προμηθευτή.

2. Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των υπό απολύμανση χώρων. Δεν γίνεται αποδεκτή προσφορά για 

μέρος αυτών.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4. Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ, με έως δύο δεκαδικά ψηφία. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε 

ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται.

6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
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Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Λακωνίας καθώς και στην ιστοσελίδα 

www.ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΣΥΝ. :

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :

ΑΦΜ :

Δ.Ο.Υ. :

Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :

E-MAIL  :

Η παρούσα προσφορά αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 59781 / 2021  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, Π.Ε. Λακωνίας,  «Για την παροχή υπηρεσιών μικροβιακής απολύμανσης στο 

κτήριο Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του Ν.4412/2016.

Η προσφορά ισχύει για εννέα (9) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω Πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

………………..         …… / 3 / 2021

                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή)
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