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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΈΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 -ΣΕΡΡΕΣ
Πληροφορίες: Παρασκευόπουλος Ι.
Email :gparas@ihu.gr
Τηλέφωνο: +030-2321049189

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Σερρών αφού έλαβε υπόψη:
Toν N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016(ΦΕΚ227/τ.Α΄/06.12.2016) «Απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό
και λοιπές διατάξεις».
3. Το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄/18-04-2013)«Αντιμετώπιση της
παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας»
4. Το άρθρο 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α/13-11-2017)«Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις,
6. Τον Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
7. Την αριθμ. 19407/Ζ1/11.02.2020 Υ.Α.(ΦΕΚ 106/ τ.ΥΟΔΔ /14.02.2020), για τη
Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος .
8. Την απόφαση ΔΦ2.1/2325/19.02.2020 (ΦΕΚ 550/τ.Β΄/20-02-2020) «Ανάθεση
Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.».
9. Το με αριθ. πρωτ. ΔΦ 2.2/8406/5-5-2022 αίτημα παροχής υπηρεσιών.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 362/24-5-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:
6Ω9Γ46ΨΖ3Π-Ω43.
1.

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την υπηρεσία
όπως αυτή περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας :
Ποσ
ότη
τα

Α/
Α

Περιγραφή
υπηρεσιών

1

Εργασίες μυοκτονίας,
εντομοκτονίας,
απολύμανσης και
απώθησης φιδιών για
την υγιεινή και
ασφάλεια των
εγκαταστάσεων Παν/λης
Σερρών, Κατερίνης και
Κιλκίς του ΔΙ.ΠA.Ε.

12

ΣΥΝΟΛΟ

12

Μ.Μ.

μήνας

Τιμή
μονάδας
χωρίς
Φ.Π.Α

155,00€

Συνολικός
Προϋπολογισ
μός χωρίς
Φ.Π.Α

Φ.Π.Α.
%

Συνολικό
ς
Προϋπολ
ογισμός
με Φ.Π.Α

1.860,00€

24%

2.752,00€

1.860,00€

24%

2.306,40€

CPV

Υπηρεσίες
απολύμαν
90921000σης και
9
εξολόθρευ
σης

(2) Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 0879 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και 2023 του Φορέα.
Οι παρεχόμενες προμήθειες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) που αναγράφονται στον πίνακα (1).

Πίνακας με Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των αγαθών που ζητούνται:
α/α

Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών των αγαθών / υπηρεσιών που ζητούνται
Οι εργασίες μυοκτονίας, απεντόμωσης, φιδαπώθησης και απολύμανσης αφορούν όλους τους
χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του ΔI.ΠA.Ε. στις
πανεπιστημιουπόλεις Σερρών, Κατερίνης και Κιλκίς και θα ολοκληρωθούν εντός δώδεκα (12)
μηνών από την υπογραφή της ανάθεσης.
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Εφαρμογή προγράμματος μυοκτονίας, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των
συγκροτημάτων Σερρών, Κατερίνης και Κιλκίς.
Έλεγχος, και ανανέωση δολωμάτων στους 100 υπάρχοντες δολωματικούς σταθμούς, των Σερρών,
50 του Κιλκίς και 06 της Κατερίνης. Στην πιθανή αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων και η
αντικατάσταση κατεστραμμένων δολωματικών σταθμών με νέους δολωματικούς σταθμούς
ασφαλείας αυτοί θα τοποθετηθούν χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υψηλής ελκυστικότητας, θα καταπολεμούν
ποντικούς και αρουραίους, και θα μουμιοποιούν τα θανόντα τρωκτικά.
Οι σταθμοί ασφαλείας, θα είναι πολλών χρήσεων και σύμφωνα με την οδηγία 43/93 της ΕΕ.
Η εφαρμογή της απεντόμωσης γίνεται ακολουθώντας τις παρακάτω εργασίες :
•Έλεγχο των προσβεβλημένων σημείων των εγκαταστάσεων από ιπτάμενα και βαδιστικά έντομα.
•Ψεκασμό περιμετρικά του χώρου με σκευάσματα υγειονομικής σημασίας. Οι εργασίες
απεντόμωσης σε κτίρια και φρεάτια είναι απαραίτητες για προληπτικούς και για κατασταλτικούς
λόγους και στοχεύουν να μειώσουν το πληθυσμό των επιβλαβών εντόμων υγειονομικής σημασίας
(μύγας, κουνουπιού, κατσαρίδας, μυρμηγκιού, αράχνης και άλλων) στα συγκεκριμένα σημεία που
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ΠΕΡΙΓΡ
ΑΦΗ
CPV
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αποτελούν σημαντικές εστίες μόλυνσης.
•Θα χρησιμοποιηθούν σκευάσματα νέας τεχνολογίας. Θα έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης αλλά
κυρίως μικρή οξεία τοξικότητα. Ο ψεκασμός γίνεται από απόσταση 20-30 εκ. από τις επιφάνειες
μέχρι αυτές να διαβραχούν καλά χωρίς όμως να στάζουν σταγόνες. Η παρασκευή του ψεκαστικού
διαλύματος θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος όπως αυτές αναγράφονται
στην ετικέτα του φαρμάκου
Η εφαρμογή της απολύμανσης γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω εργασία:
•Νεφελοψεκασμός των χώρων από παθογόνους μικροοργανισμούς (μύκητες-ιούς-βακτήρια).
•Η απολύμανση είναι η εφαρμογή καταπολέμησης μικροβίων. Υλοποιείται με την απλή μέθοδο
ψεκασμού, ή την μέθοδο της εκ νέφωσης. Η απολύμανση υγείας αφορά την καταπολέμηση και
ουσιαστικά τη συνολική αντιμετώπιση κάθε εστίας μικροβίων, ιών, μυκήτων και βακτηρίων, τα
οποία δεν γίνονται αντιληπτά και προκαλούν σοβαρότατες συνέπειες
Επαναληπτικές απεντομώσεις με έμφαση σε σημεία αποχετευτικών φρεατίων και διέλευσης
αποχετευτικών αγωγών.
Με εφαρμογή σκευασμάτων αποτελεσματικών στην καταπολέμηση ιπτάμενων και βαδιστικών
εντόμων, ακίνδυνων στον άνθρωπο και τα ζώα.
Εφαρμογή προγράμματος οφιοαπώθησης, περιμετρικά των κτιρίων, με σκεύασμα που
απομακρύνει τα φίδια, χωρίς τοξικές ουσίες, και όταν τοποθετείται στο χώμα, δεν μεταφέρεται με
τον αέρα και δεν ξεπλένεται με τη βροχή.
Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών θα εφαρμοσθούν οι από το νόμο προβλεπόμενες
διατάξεις, και υπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο αρμόδιου επιστήμονα.
Ν.721/(ΦΕΚ298/Α1977) (Περί ελέγχου και εγκρίσεως κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων) και
ειδικότερα εκείνες που καθορίζονται με άρθρα 2 παρ. 1,14 παρ., στ.29 και 30
Το άρθρο 4 Β.Δ 374/67 (ΦΕΚ 114/Α/1967) που καθορίζει το ανώτατο όριο της τιμής οξείας
τοξικότητας των σκευασμάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε χώρους αυτούς.
Την με αριθ.183897/1-10-1985Απόφαση του κ. Υπουργού Γεωργίας (Για την καταπολέμηση
εντόμων ή τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους).
Μετά το τέλος των εργασιών θα χορηγούνται από τον ανάδοχο τα ανάλογα πιστοποιητικά
Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας και γενικής απολύμανσης, υπογεγραμμένα από Γεωπόνο.
Οι εργασίες , απολύμανσης -απεντόμωσης, μυοκτονίας, και οφιοαπώθησης θα ολοκληρωθούν
εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της ανάθεσης.

Η δαπάνη, αφορά κόστος υλικών (υλικά ψεκασμού και δολωματικοί σταθμοί κ.λ.π.) και
κόστος εργασιών (εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας κ.λ.π.).

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής

Υπεύθυνος παραλαβής: Ζαχαρούδη Αθ. . 23210-49104

Φάκελος Προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές
Πανεπιστήμιο Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες μέχρι και
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την Τετάρτη 01/06/2022 και ώρα 12:00 π.μ. .Μετά την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσμίας, οι προσφορές που θα αποσταλούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση αποστολής της προσφοράς τους για
οιονδήποτε λόγο.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο,
fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΕΡΡΕΣ,ΚΙΛΚΙΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τετάρτη 1/6/2022
και ώρα 12:00 π.μ.
Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•

Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.
O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών, Προγραμματισμούκαι Ανάπτυξης
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

DIMITRIOS
BANDEKAS

Digitally signed by DIMITRIOS
BANDEKAS
Date: 2022.05.25 10:43:07 +03'00'

Δημήτριος Μπαντέκας
Καθηγητής
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ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Την παροχή υπηρεσίας
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ»
ΟΝΟΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ., ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Email
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

α/α

Περιγραφή

Ποσότητα

Μ.Μ.

1

Εργασίες μυοκτονίας, εντομοκτονίας,
απολύμανσης και απώθησης φιδιών για
την υγιεινή και ασφάλεια των
εγκαταστάσεων Παν/λης Σερρών,
Κατερίνης και Κιλκίς του ΔΙ.ΠA.Ε.

12

μήνας

Τιμή
μονάδας
χωρίς
Φ.Π.Α.

Σύνολο
χωρίς
Φ.Π.Α.

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Σύνολο
με
Φ.Π.Α.
ολογράφως:
…………………………………………………………………………………
Στην ανωτέρω προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Με την παρούσα αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές, τις επισημάνσεις και όλα τα
αναφερόμενα στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ως άνω παροχή υπηρεσίας.
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή Σφραγίδα)
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