ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΤ

Τπηρεσία: Τπεύθσνοσ Σετνικού
Ασυαλείας και σντονιστή Ασυάλειας
και Τγείας στην ΔΕΤΑ Αγρινίοσ
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € (πλέον
Φ.Π.Α. 24%)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
[CPV: 79417000-0]

Σύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία, Ν. 3850/2010, Ν. 1568/1985, Π.Γ. 17/1996 ε Γ.Δ.Υ.Α. Αγξηλίνπ
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη θαζήθνληα ππεύζπλνπ Τερληθνύ Αζθάιεηαο θαη Σπληνληζηή Αζθάιεηαο
θαη Υγείαο.
Οη αξκνδηόηεηεο ζα είλαη νη αλαθεξόκελεο ζηελ αλσηέξσ λνκνζεζία θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
έρνπλ απηνί πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λ. 3850/2010.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη αλά ώξα θαη νη ώξεο ζα είλαη απηέο πνπ ζα πξνθύςνπλ κε
βάζε ην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΥΑΑ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζηελ λνκνζεζία.
Αληηθείκελν είλαη ε νινθιεξσκέλε ππνβνιή Φαθέινπ νξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο ησλ
ζεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο πνπ αθνξνύλ όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Υπεξεζίαο, ηνπ
ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε νπνηαδήπνηε κνξθήο εξγαζία θαη ζε
νπνηνδήπνηε ρώξν, ζηα γξαθεία, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, ζην ρώξν
ηεο απνζήθεο, ζην εξγνηάμην, ζηηο δεμακελέο, ζηα αληιηνζηάζηα ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ
Αγξηλίνπ. Σηα θαζήθνληα πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ πξώηεο βνήζεηεο, ε αλάπηπμε ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο (Σ.Δ.Α.), θαζώο θαη ηελ ππεξεζία
ππεύζπλνπ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο, Τερληθόο Αζθάιεηαο θαη Σπληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο
ζε πξνζσξηλά θαη θηλεηά εξγνηάμηα.
Η εμόθιεζε ηνπ αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δηάζηεκα ελόο κήλα από ηελ έθδνζε
ηνπ ηηκνινγίνπ θαη αθνύ πξώηα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
Πξνϋπνινγηζηηθά, γηα δηάξθεηα ελόο έηνπο, ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
7.000,00 € πιένλ ΦΠΑ 24% (1.680,00 €), ήηνη ζπλνιηθά 8.680,00€ κε ην ΦΠΑ. Η δαπάλε ζα
βαξύλεη ηνλ θσδηθό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 61.00.02 ησλ εηώλ 2022 θαη 2023.
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί
κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα (από ηα - θαηά
πεξίπησζε - ππνβαιιόκελα “λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα”, όπσο έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο
εθπξνζώπεζεο, πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ε λόκηκε ζύζηαζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, όιεο νη
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ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθώλ, ην/ηα πξόζσπν/α πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο (λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαίσκα
ππνγξαθήο θιπ.) θαζώο θαη ε ζεηεία ηνπ/ηνπο ή/θαη ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ.
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απνηεινύλ:
• Τν πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ (έθδνζε ην πνιύ έμη -6- κήλεο πξηλ από ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ) κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ θαη ην
είδνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο (άζθεζε ηνπ εηδηθνύ επαγγέικαηνο γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο). Δθόζνλ ν δηαγσληδόκελνο έρεη ηε κνξθή λνκηθνύ πξνζώπνπ
(εηαηξείαο), ζηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Τα θύιια ησλ εθεκεξίδσλ ηεο θπβέξλεζεο (ΦΔΚ) ζηα νπνία δεκνζηεύζεθαλ ην ηδξπηηθό
θαηαζηαηηθό θαη νη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (θαη ΦΔΚ ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε
νιόθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ζε πεξίπησζε
Α.Δ.) ή ην ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό (από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ζε
πεξίπησζε ΔΠΔ) ή ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία από ην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γ.Δ.Μ.Η., εάλ
πξόθεηηαη γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ.
- Τν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθό ζεσξεκέλν από ην πξσηνδηθείν ή λόκηκα επηθπξσκέλν θαζώο θαη
νη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεσξεκέλεο ή επηθπξσκέλεο θαηά ηνλ ίδην ηξόπν, εάλ πξόθεηηαη
γηα ΟΔ θαη ΔΔ.
Δάλ ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη από πξόζσπν πνπ δελ πξνθύπηεη από ηα αλσηέξσ έγγξαθα
όηη έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ όηη έρεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό.
Τα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γ.Ο.Υ. θαη ηηο
κεηαβνιέο ηνπ.
απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. Η ππνρξέσζε
αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη
πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ
εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ.
θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) πνπ λα ηζρύεη
θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
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