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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει: 

α )  της υπ’ αριθμ. 47/5/03.02.2016 απόφασης της Συνέλευσης (ΑΔΑ:7365469143-4Ξ8),  

β) της υπ’ αριθμ. 333/01.02.2016 (ΑΔΑ:ΨΒ9Η469143-ΘΒΜ) προέγκρισης ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικών ετών 2016-2017 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0419 και  

γ)  της υπ’ αριθμ. 331/01.02.2016 (ΑΔΑ:7ΥΕ8469143-ΙΤΗ) απόφασης δέσμευσης πίστωσης σε 
βάρος του ΚΑΕ 0419 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2016,  

καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο 
για την παροχή υπηρεσιών «Ετήσιας απεντόμωσης, απολύμανσης, οφιοαπώθησης και 

μυοκτονίας των κτηρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα λάβει χώρα σε κτίρια του Ιδρύματος 
στην πόλη των Σερρών καθώς και στους χώρους όπου λειτουργούν τα Τμήματα Διοίκησης 
Συστημάτων Εφοδιασμού στην Κατερίνη και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης στο Κιλκίς, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παρακάτω. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως ή να αποστέλλουν με 

οποιοδήποτε τρόπο  (εταιρεία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείο, κ.λπ.) τις προσφορές τους, με 
την προϋπόθεση αυτές να έχουν  παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από το  Τ.Ε.Ι. μέχρι την  11η 
Μαρτίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. από το  πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. στο κτήριο 
Διοίκησης επί της οδού Τέρμα Μαγνησίας στις Σέρρες. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά 
την  καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες  και θα επιστρέφονται στους 
προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν την 15η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 

π.μ. στο Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας (1ος  όροφος κτιρίου Διοικήσεως).Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν 
προσφορά για το σύνολο του έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (3.690,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 23%, θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0419 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
οικονομικών ετών 2016 και 2017 και επιμερίζεται ανά πόλη ως εξής: 

Σέρρες        2.460,00€ με το ΦΠΑ για ένα (1) έτος (2.000,00€ χωρίς ΦΠΑ23%) 
Κατερίνη       615,00€ με το ΦΠΑ για ένα (1) έτος (500,00€ χωρίς ΦΠΑ23%) 
Κιλκίς              615,00€ με το ΦΠΑ για ένα (1) έτος (500,00€ χωρίς ΦΠΑ23%) 
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Κριτήριο  αξιολόγησης  των  προσφορών  θα  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή  επί του 

συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. 

Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  αναλάβει  την  απεντόμωση, απολύμανση, 

οφιοαπώθηση και την  μυοκτονία στους παρακάτω χώρους του Ιδρύματος: 
 

α/α Κτίριο τ.μ.  Κτίριο τ.μ. 

 ΣΕΡΡΕΣ   ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3.000,00 

1 Α 4.564,87    

2 Β 4.564,87    

3 Γ 5.065,26  ΚΙΛΚΙΣ 1.700,00 

4 Δ 5.065,26    

5 Ε 2.245,00    

6 Ζ 3.404,00    

7 Κ 2.714,14    

8 Λ 3.320,00    

9 Μ 2.477,64    

10 Ν 6.574,83    

11 Ο 3.270,60    

12 Ξ    139,50    

13 Σ 8.220,83    

 Σύνολο  46.384,00    

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κάθε υποψήφιος, θα προσκομίσει έναν Κλειστό Φάκελο Προσφοράς με τη σφραγίδα 
του, οποίος θα περιέχει : 

1. Φάκελο Δικαιολογητικών με τα κάτωθι: 
i. Αντίγραφο άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 

χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
ii. Τις άδειες των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν τα οποία θα πρέπει να 

είναι εγκεκριμένα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 
χώρους κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 205/2001. 

iii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται,: 
- ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 
- ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο 

2. Κλειστό Φάκελο Οικονομικής προσφοράς 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ως προς την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν τα εξής: 

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει στους χώρους που θα του υποδείξει η 
αρμόδια Υπηρεσία του ΤΕΙ (Τεχνική Υπηρεσία) επαρκή αριθμό δολωματικών σταθμών, ως 
εξής: στην πόλη της Κατερίνης 6 δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας με κλειδί, στην πόλη 
του Κιλκίς 6 δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας με κλειδί και στην πόλη των Σερρών όπου 
τυχόν επιπλέον απαιτηθεί (περίπου 10 δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας με κλειδί). 

2. Κάθε τρεις (3) μήνες (δηλ. 4 φορές ετησίως) θα πραγματοποιείται επίσκεψη του 
αναδόχου κατά την οποία θα εκτιμάται ο υγειονομικός κίνδυνος και θα ελέγχεται η 
υγειονομική πορεία ανά χώρο εφαρμογής, θα γίνεται αντικατάσταση του μυοκτόνου 
σκευάσματος και καταγραφή του ποσοστού κατανάλωσης αυτού ανά θέση δόλωσης. 

3.  Η τοποθέτηση των μυοκτόνων σκευασμάτων σε τυχόν ευαίσθητους ή πολυσύχναστους 
χώρους για λόγους ασφαλείας (κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ) θα πρέπει 
να γίνεται σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας κλειστού τύπου μόνο. 
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4. Ο   ανάδοχος   με   επαναλαμβανόμενες   εφαρμογές   έχει   την   υποχρέωση   να 
εκμηδενίσει την παρουσία εντόμων εντός των χώρων του ΤΕΙ. 

5.  Οφείλει επίσης να τοποθετήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα 
σημεία εντός των χώρων του ΤΕΙ. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα για την αντιμετώπιση περίπτωσης 
παρουσίας φιδιού ή αιτίας απολύμανσης . 

7. Εάν μετά την εφαρμογή του έργου συνεχίζεται η καθημερινή επανεμφάνιση εντόμων, 
τρωκτικών, ψύλλων κ.λ.π. ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη χρήση των 
μεθόδων προκειμένου να εξαφανισθούν όλα τα έντομα και τρωκτικά, με δυνατότητα 
αλλαγής των εφαρμογών του. Εάν παρόλα αυτά συνεχίζεται το πρόβλημα, τότε ο 
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και δε δικαιούται καμία αμοιβή, με συνέπεια την 
καταγγελία της σύμβασης. 

8.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών σε κάθε κλήση για την 
επίλυση όποιου έκτακτου προβλήματος παρουσίας τρωκτικών ή παρασίτων ή εντόμων 
προκύπτει. 

9.  Όλες οι εφαρμογές θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του αναδόχου, όπου θα 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής. 

10. Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και 
διακριτικότητα που απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές, η κείμενη 
νομοθεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής υπηρεσίας του Ιδρύματος. 

11. Στην αμοιβή του εργολάβου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες χημικών 
προϊόντων, νέων δολωματικών σταθμών, αμοιβές προσωπικού συνεργείων κλπ. 

12. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές 
εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την τήρηση 
της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του 
συνεργείου του. 

13.Μετά το τέλος των εργασιών κάθε τριμήνου θα χορηγούνται από τον ανάδοχο τα 
ανάλογα πιστοποιητικά Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας και γενικής απολύμανσης, 
υπογεγραμμένα από   Βιοχημικό,   Γεωπόνο   ή   άλλης   αντίστοιχης   ειδικότητας 
επιστήμονα. 

14. Με τη υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης εργασιών η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της προσφοράς 
του χωρίς το ΦΠΑ. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και στο τέλος κάθε τριμήνου μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών κάθε ξεχωριστού τριμήνου. Τον 
ανάδοχο βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 
Ο Αναπληρωτής Προέδρου 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 

Αναστάσιος Μωϋσιάδης 
Καθηγητής 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

                                                               

 

ΠΡΟΣ:  ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ............................................................ για την εκτέλεση της 

εργασίας «Ετήσια απεντόμωση, απολύμανση, οφιοαπώθηση και μυοκτονία των 

κτηρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», σύμφωνα με τους όρους της παρούσης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθμ. πρωτ. 724/29-02-2016)  προσφέρω το ποσό 

των ………………………..………………………………………………………………………….. (……………………….€) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%). 

 

 

       Σέρρες,    …../…../2016 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ο  Προσφέρων 

            (Σφραγίδα & Υπογραφή) 
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