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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σο ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ αφοφ ζλαβε υπόψθ:
1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορκ.φαλμ. τα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ206 Α/3-11-16): Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2. τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 17 του άρκρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16
3. τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 22 του Ν.4144/13
4. τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωςθ
και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ
διατάξεισ»,
5. τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άςκθςθ
υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ
νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ,
6. τθν Y.A. 209650/Η1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Τ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) με τθν οποία
διαπιςτϊνεται θ εκλογι του κ. Δ. Χαςάπθ ωσ Πρφτανθ του Ιδρφματοσ,
7. τθν αρικ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαςθ του Πρφτανθ του
ΣΕΙ ΚΜ, Κακθγθτι Δθμθτρίου Χαςάπθ, με κζμα: “Κακοριςμόσ τομζων ευκφνθσ –
αρμοδιοτιτων των Αντιπρυτάνεων του Σ.Ε.Ι. ΚΜ-ειρά αναπλιρωςθσ του Πρφτανθ του
ΣΕΙ ΚΜ”, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Αρ. Φφλλου
4431/τ.Βϋ/15.12.2017),
8. Σθ διόρκωςθ ςφάλματοσ ςτθν αρικμ.4531/7.12.2017 απόφαςθ του Πρφτανθ του
Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, που δθμοςιεφκθκε ςτο
ΦΕΚ 4431/τ.Β’/15.12.2017
9. το αρικ. 5318/22-11-2018 αίτθμα για παροχι υπθρεςίασ
10. τισ με αρικμ. πρωτ. 5367,5368/26-11-2018 αποφάςεισ προζγκριςθσ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2019, και 2020 θ δαπάνθ βαρφνει των τακτικό
προχπολογιςμό και το ΚΑΕ 0419
11. Σθν με αρικμ. 469/43/29-11-2018 Θζμα 8ο απόφαςθ υγκλιτου ΣΕΙ Κ. Μακεδονίασ.
καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλλουν προςφορά, για τθν
υπθρεςία «Απεντόμωςθ, απολφμανςθ, απϊκθςθ φιδιϊν και μυοκτονίασ» των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων του ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ» για δφο (2) ζτθ (2019 – 2020), ςυνολικοφ
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προχπολογιςμοφ τεςςάρων χιλιάδων οκτακοςίων τριάντα ζξη ευρϊ 4.836,00€ (κακαρό ποςό
3.900,00 +936,00 (Φ.Π.Α.24%)).
Θ δαπάνθ βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ οικονομικϊν ετϊν 2019
και 2020, ΚΑΕ 0419.
Κριτήριο κατακφρωςησ : η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει
τιμήσ, ανά πόλη.
Αντικείμενο τησ Προμήθειασ
«Απεντόμωςθ, απολφμανςθ, απϊκθςθ φιδιϊν και μυοκτονίασ» των κτθριακϊν
εγκαταςτάςεων του ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ» για δφο (2) ζτθ (2019 – 2020).
υνολικοφ Προχπολογιςμοφ 4.836,00€ (κακαρό ποςό 3.900,00€ + Φ.Π.Α 24,00%)
Κωδικόσ CPV: 90921000-9 (Τπθρεςίεσ απολφμανςθσ και εξολόκρευςθσ)
 Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 

Κ.Α.Ε: 0419
Περιγραφή τησ παροχήσ υπηρεςίασ (όρων και υποχρεϊςεων αυτήσ) :
Θ εν λόγω εργαςία κα λάβει χϊρα ςε κτίρια του Ιδρφματοσ ςτθν πόλθ των ερρϊν
κακϊσ και ςτουσ χϊρουσ όπου λειτουργοφν τα Σμιματα Διοίκθςθσ υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ
ςτθν Κατερίνθ, ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι του Σμιματοσ Μελετϊν – Καταςκευϊν
(ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι).
Θ δαπάνθ, αφορά κόςτοσ υλικϊν (υλικά ψεκαςμοφ και δολωματικοί ςτακμοί κ.λ.π.)
και κόςτοσ εργαςιϊν (εργαςίεσ απεντόμωςθσ και μυοκτονίασ κ.λ.π.).
υνημμζνα υπάρχει ςτο τζλοσ τησ πρόςκληςησ παράρτημα τεχνικήσ περιγραφήσ

Φάκελοσ Προςφοράσ
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο Σμιμα Διοικθτικισ
Μζριμνασ και Πρωτοκόλλου του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ (Σζρμα Μαγνθςίασ, ζρρεσ),
μζχρι και τθν Σρίτθ 18/12/2018 και ϊρα 10:00 π.μ.
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενδείξεισ:
«ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ» (Πλιρθσ Επωνυμία, Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax,
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, εφόςον υπάρχει.
ΠΡΟΦΟΡΑ
για την παροχή υπηρεςίασ
«Απεντόμωςη, απολφμανςη, απϊθηςη φιδιϊν και μυοκτονίασ» των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων του ΣΕΙ Κεντρικήσ Μακεδονίασ»
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.)
Κεντρικισ Μακεδονίασ
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ :

Σρίτθ 18-12-2018 και ϊρα 10:00 π.μ.
Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο
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Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει:
Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι.
Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςυμμετοχισ (φορολογική,
απόςπαςμα ποινικοφ μητρώου)

αςφαλιςτική

ενημερότητα και

Ο ανάδοχοσ να διακζτει αντίγραφο άδειασ καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν ςε
κατοικθμζνουσ χϊρουσ εγκεκριμζνθ από το Τπουργείο Αγροτικισ ανάπτυξθσ και Σροφίμων,
αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ εγγραφισ ςε οικείο Επιμελθτιριο, αντίγραφο αδειϊν από το
Τπουργείο Γεωργίασ των ςκευαςμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν.
Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ.
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.

O ΠΡΤΣΑΝΗ
ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χαςάπησ Δημήτριοσ
Καθηγητήσ

Εςωτ. Διανομή:
avdelas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ
Τπεφκυνοσ Προδιαγραφϊν Ηαχαροφδθ Ακθνά τθλζφωνο 23210-49104
Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊν και Περιουςίασ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ «ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ, ΑΠΟΘΗΗ
ΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ»
των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του ΣΕΙ Κεντρικήσ Μακεδονίασ
Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν
προφφλαξθ και καταπολζμθςθ εμφάνιςθσ εντόμων, τρωκτικϊν, φιδιϊν και εςτιϊν
απολφμανςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Σ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίασ ςτθν πόλθ των ερρϊν
και τθσ Κατερίνθσ.
Ειδικότερα ο ανάδοχοσ ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ:
1. Με τθν ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα
πραγματοποιιςει επικεϊρθςθ του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων, κα καταγράψει τθν
υφιςτάμενθ κατάςταςθ και κα εκτιμιςει τα προβλιματα με ςκοπό να εκπονιςει
ςτρατθγικι αντιμετϊπιςισ τουσ.
2. Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν τοποκζτθςθ, παρακολοφκθςθ και αλλαγι δολωμάτων ανά
3μθνο, ψεκαςμοφσ εςωτερικά και εξωτερικά όπου χρειάηεται. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν
ςε κάκε χϊρο, κα γίνεται μζρεσ και ϊρεσ ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται προβλιματα ςτισ
δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ.
3. Μετά το τζλοσ κάκε εφαρμογισ εργαςιϊν για κάκε κτίριο κα χορθγοφνται από τον
ανάδοχο υλοποίθςθσ τα ανάλογα θμερολόγια (πιςτοποιθτικά εφαρμογϊν απεντόμωςθσ
– μυοκτονίασ, ζκκεςθ πειραγμζνων) κατάλλθλα υπογεγραμμζνα κακϊσ και κατόψεισ
των χϊρων με επιςιμανςθ των δολωματικϊν ςτακμϊν.
Αναλυτικι περιγραφι εργαςιϊν
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ
Οι εργαςίεσ μυοκτονίασ αφοροφν ςτθ μείωςθ και τον ζλεγχο του αρικμοφ των
τρωκτικϊν, με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ υγιεινισ και τθ προςταςία των πολιτϊν κακϊσ τα
τρωκτικά είναι φορείσ αςκενειϊν που μεταδίδονται ςτον άνκρωπο.
Κατά τθν μυοκτονία κα χρθςιμοποιθκοφν ετοιμόχρθςτα αντιπθκτικά ςκευάςματα ςτθ
μορφι δολωματικϊν κζρινων κφβων με τρφπα, λόγω τθσ ανκεκτικότθτασ τουσ ςτο υγρό
περιβάλλον (φρεάτια, υπόνομοι, ακάλυπτοι χϊροι κ.λ.π.). Σα αντιπθκτικά τρωκτικοκτόνα ζχουν
βραδεία ακροιςτικι δράςθ, με αποτζλεςμα να μθ δθμιουργείται διςτακτικότθτα, να μθν είναι
αναγκαία θ προδόλωςθ, να υπάρχει επάρκεια χρόνου για παροχι αντίδοτου (βιταμίνθ Κ1) και
τζλοσ να υπάρχει μικρότεροσ κίνδυνοσ για ηϊα μθ ςτόχουσ.
Οι δραςτικζσ αυτζσ ουςίεσ να φζρουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ από το Τπουργείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων για τθν Ελλθνικι αγορά, να κυκλοφοροφν ςε χϊρεσ τθσ
Ε.Ε. και να ςυνοδεφονται από τα δελτία αςφάλειασ των προϊόντων τθσ παραςκευάςτριασ
εταιρείασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σα δολϊματα κα τοποκετθκοφν μζςα ςε δολωματικοφσ
ςτακμοφσ, όπου αφενόσ τα τρωκτικά αιςκάνονται αςφάλεια για να τραφοφν αφετζρου για να
προςτατευκοφν τα δολϊματα από τυχαία επαφι, τισ ςυνκικεσ και τα ηϊα.
τουσ χϊρουσ των κτθρίων του ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτθ ζρρεσ υπάρχουν 100
περίπου δολωματικοί ςτακμοί ενϊ ςτθν Κατερίνθ 6. Όπου κρικεί απαραίτθτο κα γίνει
τοποκζτθςθ νζων δολωματικϊν ςτακμϊν, κλειςτοφ τφπου, με ανοιγόμενο κάλυμμα, αςφαλζσ
κλείδωμα με χριςθ κλειδιοφ και δυνατότθτα ςτερζωςθσ.
ε κάκε επικεϊρθςθ και αντικατάςταςθ των δολωμάτων, κα γίνεται καταγραφι κατά
κζςθ των δολωμάτων που καταναλϊκθκαν.
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Ελάχιςτοσ αρικμόσ εφαρμογϊν: τζςςερισ, μία ανά τρίμθνο. Ο ανάδοχοσ με
επαναλαμβανόμενεσ εφαρμογζσ ζχει τθν υποχρζωςθ να εκμθδενίςει τθν παρουςία τρωκτικϊν
ςτουσ χϊρουσ του ΣΕΙ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι.
ΑΠΕΝΣΟΜΩΘ
Οι εργαςίεσ απεντόμωςθσ ςτοχεφουν να μειϊςουν το πλθκυςμό των επιβλαβϊν
εντόμων υγειονομικισ ςθμαςίασ (κατςαρίδασ, αράχνθσ, ψφλλων, κοριϊν και άλλων) ςτα
ςθμεία που αποτελοφν ςθμαντικζσ εςτίεσ μόλυνςθσ, όπου βρίςκονται, προκαλϊντασ όχλθςθ
και απειλι για τθν δθμόςια υγεία.
Οι δραςτικζσ ουςίεσ κα πρζπει να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ από το Τπουργείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ για τθν Ελλθνικι αγορά, να κυκλοφοροφν ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε., να
ςυνοδεφονται από τα δελτία αςφάλειασ των προϊόντων τθσ παραςκευάςτριασ εταιρείασ ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα. Θα πρζπει να ανικουν ςτθ κατθγορία των πυρεκρινοειδϊν ι των
καρβαμιδικϊν.
Προςοχι: Ψεκάηουμε μόνο ςτισ επιφάνειεσ και ποτζ ςτον αζρα. Ο ψεκαςμόσ γίνεται
από απόςταςθ 20-30 εκατοςτά από τισ επιφάνειεσ μζχρι αυτζσ να διαβραχοφν καλά χωρίσ
όμωσ να ςτάηουν ςταγόνεσ. Θ παραςκευι του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ κα γίνεται ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ χριςθσ του προϊόντοσ όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτθν ετικζτα του φαρμάκου.
τουσ χϊρουσ που κα πρζπει να γίνει απεντόμωςθ, ο ψεκαςμόσ κα αρχίςει από τα υπόγεια, τα
λεβθτοςτάςια, τα κυλικεία, τισ τουαλζτεσ κ.λ.π.. Θα ανοιχκοφν και κα ψεκαςκοφν όλα τα
φρεάτια λυμάτων, τα οποία κα υποδειχτοφν από τθν Σεχνικι Τπθρεςία, κακϊσ και όποιοσ
άλλοσ κλειςτόσ χϊροσ μπορεί να αποτελεί εςτία εντόμων κα γίνει ψεκαςμόσ υψθλισ πίεςθσ.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ εφαρμογϊν: τζςςερισ, μία ανά τρίμθνο. Ο ανάδοχοσ με
επαναλαμβανόμενεσ εφαρμογζσ, ζχει τθν υποχρζωςθ να εκμθδενίςει τθν παρουςία εντόμων
ςτουσ χϊρουσ του ΣΕΙ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι.
ΑΠΟΛΤΜΑΝΘ
Γενικά για τθν αποφυγι υγειονομικϊν προβλθμάτων ιδιαίτερα ςε χϊρουσ μαηικισ
χριςεωσ π.χ τουαλζτεσ, αποδυτιρια, κρίνεται απαραίτθτθ θ χριςθ απολυμαντικϊν
μικροβιοκτόνων ςκευαςμάτων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.
Θ απολφμανςθ ςτουσ ανωτζρω χϊρουσ κα πραγματοποιείται παράλλθλα με τθν
εφαρμογι απεντόμωςθσ-μυοκτονίασ.
Με το πζρασ τθσ απολφμανςθσ κα προςκομίηεται βεβαίωςθ απολφμανςθσ ςτο οποίο
κα αναγράφεται θ θμερομθνία, ο χϊροσ εφαρμογισ μζκοδοσ εφαρμογισ είδοσ του
ςκευάςματοσ και θ δόςθ αυτοφ.
ΟΦΙΟΑΠΩΘΘΘ
Για τα ερπετά δθμιουργοφνται ηϊνεσ απϊκθςθσ περιμετρικά των εγκαταςτάςεων.
Όλα χρθςιμοποιοφμενα ςκευάςματα κα πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από τον Ε.Ο.Φ..
Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αφορά δφο (2) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω ανζρχεται ςτο ποςό
των 4.836,00€ (ευρϊ) με το Φ.Π.Α. (24%).
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Πίνακασ εκτιμϊμενου προχπολογιςμοφ
ΤΠΘΡΕΙΑ
Τπθρεςία «Απεντόμωςθ, απολφμανςθ, απϊκθςθ φιδιϊν και
μυοκτονίασ» ΕΡΡΕ
Τπθρεςία «Απεντόμωςθ, απολφμανςθ, απϊκθςθ φιδιϊν και
μυοκτονίασ» ΚΑΣΕΡΙΝΘ
ΤΝΟΛΟ

ζρρεσ 23-11-2018
Ο υντάκτθσ

Καραγιαννακίδθσ Νικόλαοσ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧ/ΚΟ

ΔΑΠΑΝΘ Ε €
3.626,00
1.210,00
4.836,00

ζρρεσ 23-11-2018
Θ Αν. Προϊςταμζνθ Σμιματοσ
Μελετϊν-Καταςκευϊν

Ηαχαροφδθ Ακθνά
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧ/ΚΟ

Σελίδα 6 από 6

