Θεσσαλονίκη, 27.11.2018

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Φρήστος Σσαρδακάς
Σηλέφωνο: 2310 891-233
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (36/18)
Σο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 9/13.11.2018
απόφασης του Πρυτανικού υμβουλίου και της Α/Α 366/14.11.2018 απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη
προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και
απεντόμωσης (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια μυοκτόνων και
εντομοκτόνων) σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
παρακάτω.
Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των €3.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
0419 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Σμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι την 7η Δεκεμβρίου
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς θα πρέπει
επίσης να προσκομίσουν:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016.
Η εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. και
Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου.
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.
β.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς
και
γ.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημέρα υποβολής της προσφοράς (τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν
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ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια όσο και για το τυχόν προσωπικό που
απασχολούν, τα νομικά πρόσωπα μόνο για το προσωπικό που απασχολούν).
δ.
Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους του
Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων.
ε.
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, το οποίο θα αφορά στην ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών και υλικών.
στ. Σις άδειες των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν και τα οποία θα πρέπει
να είναι εγκεκριμένα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε
κατοικημένους χώρους κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 205/2001.
ζ.
Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε
πρόσωπα ή υλικά που δύνανται να επέλθουν κατά τη διάρκεια των
πραγματοποιούμενων εφαρμογών ή λόγω αυτών.
η.
Σρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών μυοκτονίας και
απεντόμωσης από φορείς του Δημόσιου Σομέα.
θ.
Τπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου των υποψήφιων οικονομικών
φορέων (δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) ότι η εφαρμογή των
σκευασμάτων δεν προκαλεί φθορά ή ζημιά σε μηχανήματα, εγκαταστάσεις και
ανθρώπους και ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης πρόκλησης σωματικής ή υλικής
βλάβης από την εφαρμογή των σκευασμάτων αυτών θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη
για την κάλυψη των βλαβών που θα προκληθούν.
ι.
Κάθε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος ή το προσωπικό του
αναδόχου έχει την κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και εξειδίκευση για την
εκτέλεση του προς ανάθεση έργου.
Σα πιστοποιητικά που θα προσκομισθούν θα πρέπει να είναι εν ισχύ τόσο κατά την
ημέρα υποβολής της προσφοράς όσο και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Οι
ανανεώσεις του χρόνου ισχύος των ανωτέρω πιστοποιητικών θα προσκομίζονται στο
Σμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου.
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι
όροι.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την μυοκτονία και την απεντόμωση στους
παρακάτω χώρους του Πανεπιστημίου:
1. το υπόγειο parking (2.500 τ.μ. περίπου)
2. τα αποδυτήρια του Πανεπιστημίου (225 τ.μ. περίπου)
3. το γήπεδο μπάσκετ – γυμναστήριο (1.150 τ.μ. περίπου)
4. το λεβητοστάσιο και την τεχνική υπηρεσία (500 τ.μ. περίπου)
5. την αποθήκη επίπλων του Πανεπιστημίου (200τ.μ. περίπου)
6. τις τουαλέτες του 1ου υπογείου του κτηρίου ΚΖ (200 τ.μ. περίπου)
7. τον ημιόροφο του Πανεπιστημίου [Βιβλιοθήκη & Γραμματείες Σμημάτων]
(2.000 τ.μ. περίπου)
8. το ισόγειο του Πανεπιστημίου (2.000 τ.μ. περίπου)
9. το κέντρο Η/Τ και Δικτύων του Πανεπιστημίου (225 τ.μ. περίπου)
10. το 2ο όροφο του κτηρίου Διοικήσεως του Πανεπιστημίου (350 τ.μ. περίπου)
11. ε μεμονωμένους χώρους, καθ’ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής (μέγιστης
έκτασης 200 τ.μ.).
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Ως προς την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν τα εξής:
1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι
από τεχνικής απόψεως εφικτό, στους χώρους του parking του Πανεπιστημίου
επαρκή αριθμό δολωματικών σταθμών.
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 τού
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 (και κατά την κρίση της Σεχνικής
Τπηρεσίας του Πανεπιστημίου) θα πρέπει να γίνεται σε δολωματικούς σταθμούς
ασφαλείας κλειστού τύπου μόνο.
4. Ο ανάδοχος με επαναλαμβανόμενες εφαρμογές έχει την υποχρέωση να
εκμηδενίσει την παρουσία εντόμων εντός των χώρων του Πανεπιστημίου.
5. Οφείλει επίσης να τοποθετήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων σε
κρίσιμα σημεία εντός των χώρων του Πανεπιστημίου.
6. 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.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών σε κάθε κλήση για
την επίλυση όποιου έκτακτου προβλήματος παρουσίας τρωκτικών ή παρασίτων ή
εντόμων προκύπτει.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και στο τέλος κάθε τριμήνου μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών κάθε ξεχωριστού
τριμήνου.
Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται
στο Σμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ. επικοινωνίας 2310 891 233, 2310 891 284).
Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗ,
καθώς και μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση
www.uom.gr/promithies.

Η προϊσταμένη
του Σμήματος Προμηθειών

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΤΡΟΤ
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