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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΕΡΠΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.000 €
ΣΥΝ Φ.Π.Α.»
To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31ης / 16-9-2015 (θέμα 15ο) απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου
απεντομώσεων, μυοκτονίας και καταπολέμησης ερπετών στους χώρους του Κέντρου. Η
πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkp-km.gr, στο

eprocuremnet και στη διαύγεια.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α) Παράρτημα Αγίου Παντελεήμονα

Στο Νέο κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο
Θεσσαλονίκης Λαγκαδά και περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις 11.180 τ.μ.
και ακάλυπτους χώρους 29.540τ.μ.

Στο Παλαιό κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται επί της οδού
Κωνσταντινουπόλεως 50 Σταυρούπολη και περιλαμβάνει κτιριακές
εγκαταστάσεις 1.450 τ.μ. και ακάλυπτους χώρους 8.950 τ.μ.

Στη Μονάδα Αυτόνομης Διαβίωσης Ηλικιωμένων που βρίσκεται επί
της οδού Δαβάκη 6 Καλαμαριά και περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις 650
τ.μ.

Στα τέσσερα διαμερίσματα που βρίσκονται επί της οδού Ορμυλίας 3
στον 3ο όροφο.


Ανά έτος θα εκτελεστούν:





Δώδεκα εφαρμογές, μία κάθε μήνα στο νέο κτιριακό συγκρότημα.
Έξι εφαρμογές, μία ανά δίμηνο στο Παλαιό Κτιριακό Συγκρότημα.
Τέσσερις εφαρμογές στην Αυτόνομη Διαβίωση Ηλικιωμένων, μία ανά
τρίμηνο.
Δύο εφαρμογές στα διαμερίσματα, μία ανά εξάμηνο.
Β) Παράρτημα Αγίου Δημητρίου

Σε όλους γενικά τους χώρους του παραρτήματος Α.Α.Π. με Α.
συμπεριλαμβανόμενου και του Ι.Α.Α. τέσσερις εφαρμογές, μία ανά τρίμηνο, όπως
επίσης και στις 4 εξωτερικές κατοικίες (Φίλυρο, Τριανδρία, Πανόραμα,, περιοχή
Μαρτίου).
Γ) Παράρτημα Α.Α.Α.με Α. Σερρών

Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΑΑΑμεΑ Σερρών 2.550 τ.μ. (οικοτροφείο,
υπόγειοι χώροι, οικίσκος, γραφεία, εργαστήρια, μαγειρεία, θεραπείες, γυμναστήριο
διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης στην οδό Εθν. Αντίστασης 37) τοίχους
αυλόγυρου 200 μέτρα και περίφραξη θερμοκηπίου 40 μέτρα. Στη δομή
παραρτήματος Σιδηροκάστρου το συνολικό εμβαδόν των κτιρίων είναι 1.517 τ.μ.
(οικοτροφείο, υπόγειοι χώροι, βοηθητικοί χώροι) και περίφραξη αυλόγυρου 100
μέτρα. Χρήζουν εφαρμογής μία ανά μήνα.
Δ) Παράρτημα Κιλκίς
Υπόγειο 200 m2
Ισόγειο 570 m2
Όροφος 590 m2
3 στρέμματα αυλής με πράσινο.
Έξι εφαρμογές, μία ανά δίμηνο.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
1.
Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει άμεσα να συντηρήσει το ήδη
υπάρχον δίκτυο δολωματικών σταθμών μυοκτονίας για την αποτελεσματική
προστασία των Παραρτημάτων. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να
παρέχουν ασφάλεια χρήσης. Το είδος των δολωματικών σταθμών θα πρέπει
να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου.
2.
Τα τροκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την
διάρκεια του έργου θα πρέπει να είναι συμπαγή, ώστε να επιτρέπουν την
εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης ενός γεύματος, εγκεκριμένα από το
Υπουργείο Υγείας για ανάλογη χρήση.

3.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων των
Παραρτημάτων όπου θα δηλώνονται αριθμημένες οι θέσεις των σταθμών
μυοκτονίας και ερπόντων.
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ

1.

Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει άμεσα να εγκαταστήσει δίκτυο
σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα σημεία των κτιριακών
εγκαταστάσεων των Παραρτημάτων.
2.
Η καταπολέμηση των ερπόντων εντόμων θα γίνεται στους χώρους των
κτιριακών εγκαταστάσεων με χρήση gel, εφαρμογές που θα
επαναλαμβάνονται όποτε παρουσιάζεται δραστηριότητα. Στους υπόγειους
αποθηκευτικούς χώρους
και στο σύνολο των φρεατίων θα γίνονται
ψεκαστικές εφαρμογές. Επίσης ψεκαστικές εφαρμογές θα πραγματοποιούνται
περιμετρικά των κτιρίων και σε κρίσιμα σημεία του περιβάλλοντα χώρου για
την αντιμετώπιση ιπτάμενων εντόμων.
3.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες εισβολές άλλων
παρασίτων ( ψύλλοι, κοριοί κ.λ.π). Κατά την διάρκεια της σύμβασης ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση των φιδιών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τα Παραρτήματα για τις
εφαρμογές που διενεργεί και να διατηρεί αρχείο των παγίδων σύλληψης
ερπόντων εντόμων
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η ανάδοχος εταιρεία θα διαθέτει επιστημονικό προσωπικό που θα
παρακολουθεί όλη τη διαδικασία των εργασιών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δημόσια
υγεία και το οικοσύστημα.
Υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση του Κέντρου για
την επίλυση του όποιου έκτακτου προβλήματος παρουσίας παρασίτων
προκύπτει, δίχως οικονομική επιβάρυνση για το Κέντρο.
Υποχρεούται να παραδίδει σε κάθε εφαρμογή έκθεση πεπραγμένων
πρωτόκολλα παρακολούθησης δολωματικών σταθμών και παγίδων
σύλληψης ερπόντων εντόμων καθώς και κατόψεις των δικτύων
παρακολούθησης με επισήμανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο.
Οι κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης, οι εκθέσεις πεπραγμένων,
τα αρχεία παρακολούθησης των σταθμών μυοκτονίας και εντομοκτονίας, οι
άδειες σκευασμάτων, τα πιστοποιητικά εφαρμογών και τα όποια σχόλια ή
υποδείξεις θα συμπεριλαμβάνονται στον «ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ»
την ενημέρωση του οποίου θα έχει ο ανάδοχος κατά τον τρόπο ώστε να
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει ο Ε.Φ.Ε.Τ.
Στην αμοιβή του εργολάβου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα,
δαπάνες χημικών προϊόντων, αμοιβές προσωπικού συνεργείων.
Το προσωπικό του αναδόχου ουδεμία σχέση έχει με το Κέντρο, ο εργολάβος
ευθύνεται αστικά ποινικά και κοινωνικά για όλο το προσωπικό του.
Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού δεν επιτρέπετε να παρεμποδίζεται η
εργασία του προσωπικού του Κέντρου, από τα συνεργεία του εργολάβου. Ο
ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους του Κέντρου, να
εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών και όλων των εργαζομένων στο
Κέντρο, να προκαλεί ζημία στα τρόφιμα.

Ο εργολάβος θα καταθέτει γραπτές προτάσεις σχετικά με την
διαπίστωση προβλημάτων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της
εργασίας του.
Σε περίπτωση ειδικού προβλήματος ο χρόνος των εφαρμογών θα
τροποποιείται κατόπιν συνεννόησης και η επέμβαση θα πρέπει να είναι
άμεση.
Τα φάρμακα με τα οποία θα πραγματοποιείται η εξόντωση των εντόμων και
των τρωκτικών:
α) είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και
τροφίμων και όπως ορίζει το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ και να
συνοδεύονται από τα απαραίτητα δελτία ασφάλειας.
β) είναι σύμφωνα με το Ν. 721/1977
Χρονική διάρκεια σύμβασης
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από 15/10/2015 έως
14/10/2017. Το Κέντρο διατηρεί μονομερές δικαίωμα να παρατείνει την
υπογεγραμμένη σύμβαση έως 3 μήνες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανάδειξη εργολάβου απεντομώσεων,
μυοκτονίας και καταπολέμησης ερπετών ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00 €
συν Φ.Π.Α.
Το κριτήριο επιλογής του ανάδοχου είναι η χαμηλότερη τιμή. Η οικονομική
προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή συν το ποσοστό Φ.Π.Α. Η προσφορά των
αναδόχων μπορεί να αναφέρεται είτε στο σύνολο των παραρτημάτων, είτε μόνο στα
παραρτήματα Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, είτε μόνο στα παραρτήματα Σερρών.
Επομένως η κατακύρωση μπορεί να γίνει είτε σε έναν ανάδοχο, είτε σε δύο (έναν για
τα παραρτήματα Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και έναν για τα παραρτήματα Σερρών).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.

Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας
Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%
Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των
παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ) Τιμολόγιο Πώλησης
δ) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των εργασιών που θα συντάσσεται από τριμελή
επιτροπή της μονάδας η οποία θα παρακολουθεί το αποτέλεσμα των εργασιών

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ












Οι προσφορές θα κατατίθονται σε φάκελο που θα περιέχει δύο υποφακέλους Α και Β,
όπως αναλύονται παρακάτω.
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Σε αυτό το φάκελο υποβάλλονται εις διπλούν, επί ποινή
αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο τα ακόλουθα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Αντίγραφο άδειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή
καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους ομαδικής
διαβίωσης, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος ισχύος αυτής.
Πιστοποιητικό διασφάλισης Ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών
ελέγχου παρασίτων, επικυρωμένο αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα.
Αναφορά εγκεκριμένων φαρμάκων που θα χρησιμοποιούνται για την
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους κατά τα
οριζόμενα από το Ν. 721/77 .
Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε
πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των
πραγματοποιούμενων εφαρμογών
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης (για μη ατομικές επιχειρήσεις)
Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα δηλώνει ότι
έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή του υποψήφιου ανάδοχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή.
Φύλλο συμμόρφωσης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
αναγράφονται στην παρούσα (A+B+Γ).
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική
προσφορά σε δύο αντίγραφα.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Κέντρου που βρίσκονται στην
Παπαρρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1) www.kkp-km.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Εταιρεία αποδελτίωσης www.clipnews.gr
2) Εταιρεία αποδελτίωσης www.innews.gr
3) Εταιρεία αποδελτίωσης www.promitheies.gr
4) Εταιρεία αποδελτίωσης www.akep.gr
5) Εταιρεία αποδελτίωσης www.info-news.gr
6) Εταιρεία αποδελτίωσης www.panoptis.gr
7) Εταιρεία αποδελτίωσης www.ergolhpths.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ

