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Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
Γαρυφαλλιά
Αθανασέα

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΠΥ∆Υ/71710/2321
Ηµ/νία: 07/08/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας:
101 92
Πληροφορίες:
Α. Νταβράζου
Τηλέφωνο:
2131513 240
e-mail:
a.ntavrazou@prv.ypeka.gr

Προς:
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών / εργασιών απεντόμωσης μυοκτονίας στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ».
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών/
εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:
Αντικείμενο Πρόσκλησης
Κριτήριο ανάθεσης

Υπηρεσίες/εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες
90921000-9
συμβάσεις (CPV)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη χίλια διακόσια ενενήντα ευρώ και
τριάντα δύο λεπτά (1.290,32€) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι χίλια
εξακόσια ευρώ (1.600,00€).
Aναλυτικότερα:
ΑΛΕ

Προϋπολογισμός
2420989001

Ε.Φ.

Ε.Φ. 1031-201 0000000
(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΝ)
Ε.Φ. 1031-202 0000000
(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Ε.Φ. 1031-206 0000000
(ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

ΠΟΣΟ
ΣΥΜ/ΝΟΥ
ΦΠΑ 24%

500,00€
1.000,00€
100,00€
1.600,00 €

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
23/08/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.
υποβολής προσφορών
Χρόνος ισχύος προσφορών

Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
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1. Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των χιλίων διακοσίων ενενήντα
ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.290,32€) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€)
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού ΥΠΕΝ (Φορέας 1031) οικονομικού έτους
2019, Α.Λ.Ε 2420989001 και ειδικότερα:
Ε.Φ.

ΠΟΣΟ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%

Ε.Φ. 1031-201 0000000
(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΝ)
Ε.Φ. 1031-202 0000000
(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Ε.Φ. 1031-206 0000000
(ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (Συμπ. ΦΠΑ)
Σχετικές εγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης:
1) η υπ΄ αριθ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/67673/4755/24.07.2019
ΑΔΑΜ:19REQ005333929) με α/α 63664 (Ε.Φ. 1031-201- 0000000).

500,00€
1.000,00€
100,00€
1.600,00 €
(ΑΔΑ:

67ΗΠ4653Π8-ΡΞΖ/

2)η
υπ΄
αριθ.
πρωτ.:
ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/51224/3396/23.07.2019
(ΑΔΑ:ΩΙΓ34653Π8-ΛΙΚ/
ΑΔΑΜ:19REQ005326929) όπως ισχύει, με α/α 63669 (Ε.Φ. 1031-202- 0000000).
3)η
υπ΄
αριθ.
πρωτ.:
ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/67577/4753/24.07.2019
ΑΔΑΜ:19REQ005332099) με α/α 63667 (Ε.Φ. 1031-206- 0000000).

(ΑΔΑ:7NZ64653Π8-Π4B/

2. Διαδικασία - Κριτήριο ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
3. Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς
Οι προσφορές συντάσσονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα (Ι, ΙΙ,) και τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92 ) στο ισόγειο, έως τις 23/08/2019, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς), με την ένδειξη: «Προσφορά για
την ανάθεση υπηρεσιών/ εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας στα κτίρια που στεγάζονται οι
Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ», (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης).
Επιπρόσθετα, ο κυρίως φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην αποσφραγισθεί από τη
Γραμματεία Πρωτόκολλου ή την Ταχυδρομική Υπηρεσία» και να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής
προσφοράς (Υπόδειγμα του Παραρτήματος III), η οποία θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.
4. Περιεχόμενο φακέλων προσφορών.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών/εργασιών
όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: α) την οικονομική προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της
οποίας συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙ όπου:


Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ,
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Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
Θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά ειδικό φορέα καθώς και το συνολικό κόστος των
εργασιών, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ,
Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος για τη σύγκριση των προσφορών και η
ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
β) Δήλωση αποδοχής όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των όρων του
Παραρτήματος Ι.
5. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Η αναγραφή
του χρόνου ισχύος των προσφορών είναι υποχρεωτική.
6. Απόρριψη προσφορών
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας.
 Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα.
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
 Προσφορά, η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά, στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά ειδικό
φορέα και τον συνολικό, όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θα κατατεθεί για μέρος των ζητούμενων εργασιών.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
7. Ματαίωση διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/16.
8. Χρόνος - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Οι εργασίες απεντόμωσης – μυοκτονίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο.
Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στους χώρους και στα κτίρια του ΥΠΕΝ, όπως
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης σε ημέρες και ώρες που θα οριστούν κατόπιν
συνεννόησης με το Τμήμα Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού και τους Προϊσταμένους των
Διευθύνσεων.
9. Παρακολούθηση της Σύμβασης
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 216 του ν. 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της
σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, η
οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα, που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως
για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
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10. Παραλαβή - Παρακολούθηση
Η εκάστοτε αρμόδια ισχύουσα Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. θα βεβαιώνει
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών με την έκδοση σχετικού
πρωτοκόλλου, μετά από βεβαίωση του Τμήματος Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού για την καλή
εκτέλεση των υπηρεσιών και την τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
11. Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά τις εργασίες απεντόμωσης/μυοκτονίας θα δίδονται από κ. Χ. Κωνσταντόπουλο
τηλ.: 213 1513 793.
12. Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου της αρμόδιας Επιτροπής
από την Αναθέτουσα Αρχή.
Πριν από την κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών τιμολογίων
(ξεχωριστά ανά ειδικό φορέα) και την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών
όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, ειδικότερα:


κράτηση 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.Π.Π.) η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβαρυνόμενη με
τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),



παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
13. Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
Νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5
του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση www.ypeka.gr.
Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
Συνημμένα
▪ Παραρτήματα Ι, ΙΙ, III
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιγραφή υπηρεσιών / εργασιών απεντόμωσης - μυοκτονίας
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 24%

ΠΟΣΟ ΣΥΜ/ΝΟΥ
ΦΠΑ 24%

403,23 €

500,00€

806,45 €

1.000,00€

(ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ)

80,65 €

100,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (Συμπ. ΦΠΑ)

1.290,32€

1.600,00 €

Ε.Φ.

Εργασίες απεντόμωσης μυοκτονίας

Ε.Φ. 1031-201 0000000
(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΝ)

Εργασίες απεντόμωσης μυοκτονίας

Ε.Φ. 1031-202 0000000

Εργασίες απεντόμωσης μυοκτονίας

Ε.Φ. 1031-206 0000000

(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Οι εργασίες αφορούν:
α) στην καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες, ψύλλοι,
κοριοί, μυρμήγκια κλπ) με εντομοκτόνα νέας γενιάς, τα οποία θα φέρονται σε κλειστή
συσκευασία στην οποία θα αναγράφεται ο κατασκευαστής, το βάρος, η χημική σύσταση, η
ημερομηνία παραγωγής & ημερομηνία λήξης, τα οποία και θα καταγράφονται στις αναφορές
ελέγχου.
Τα εντομοκτόνα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, να είναι ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον.
β) στην καταπολέμηση τρωκτικών με τοποθέτηση εγκεκριμένων στερεών δολωμάτων καταλλήλων
για ποντίκια χωρίς οσμές και με ειδικά δολώματα για τα φρεάτια ώστε να μην παρασύρονται
από νερά.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ειδική άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων για την εκτέλεση εφαρμογών απεντόμωσης - μυοκτονίας σε κατοικημένες περιοχές.
Οι ανωτέρω εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας θα πραγματοποιηθούν στους χώρους και στα
κτίρια του ΥΠΕΝ, όπως αυτά αναφέρονται κάτωθι, σε ημέρες και ώρες που θα οριστούν κατόπιν
συνεννόησης με το Τμήμα Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού και τους Προϊσταμένους των
Διευθύνσεων.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Μεσογείων 119, Αθήνα
Αμαλιάδος 15, Αθήνα
Αμαλιάδος 17, Αθήνα
Αμαλιάδος 4-6, Αθήνα
Αμαλιάδος 29, Αθήνα
Πανόρμου 2, Αθήνα
Μεσογείων & Τρικάλων 36, Αθήνα
Πατησίων 147, Αθήνα
Γαβριηλίδου 7, Αθήνα
Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα
Τέρμα Αλκμάνους στα Ιλίσια, Αθήνα
Κεντρικές αποθήκες Αμυγδαλέζας, Αθήνα
Βασ. Όλγας 160-162 & 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκη
Ανδριανουπόλεως 24 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας, Θεσσαλονίκη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Προσφέροντος

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ,
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Θέμα: Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθμ. πρωτ. …………………………………… πρόσκληση παροχής
υπηρεσιών / εργασιών απεντόμωσης - μυοκτονίας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας
σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της Πρόσκλησης
(Παράρτημα Ι)
Εργασίες απεντόμωσης -μυοκτονίας
σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της Πρόσκλησης
( Παράρτημα Ι)
Εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας
σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της Πρόσκλησης
(Παράρτημα Ι)

Ε.Φ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΣΥΜ/ΝΟΥ
ΦΠΑ 24%

Ε.Φ. 1031-201 0000000
(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΝ)
Ε.Φ. 1031-202 0000000
(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Ε.Φ. 1031-206 0000000
(ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Η προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
[Τόπος]………………………, [Ημερομηνία]………..…………
Για τον προσφέροντα

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος
(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ,
ΤΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Θέμα: Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθμ. πρωτ. …………………………………… πρόσκληση παροχής
υπηρεσιών / εργασιών απεντόμωσης - μυοκτονίας.
Επωνυμία Εταιρείας:.................................. ................... ................... ....................................................
ΑΦΜ:......................................... ................... ................... ....................................................................
ΔΟΥ:................................... ................... ................... .............................................................................
Διεύθυνση Έδρας:........... ................... ................... ................... ............................................................
Τηλέφωνα επικοινωνίας:............................... ................... ................... .................................. ..............
Fax:................................................... ................... ................... ................................................ ..............
e-mail:....................................... ................... ................... ...................................................... ..............
Υπεύθυνος επικοινωνίας:...................... ................... ................... ........................................... .............
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.
[Τόπος]………………………, [Ημερομηνία]…………………
Ο/Η αιτών/ούσα

(Υπογραφή και σφραγίδα)
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