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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                         

                                                                                                          
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠOΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΟΛΘ ΑΕ 

   
 
Η ΟΛΘ ΑΕ προσκαλεί ενδιαφερόµενες εταιρίες, να υποβάλλουν την προσφορά τους, για τη παροχή 
υπηρεσιών µυοκτονίας και απεντόµωσης στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ, σύµφωνα µε τους όρους που 
ακολουθούν. 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Αντικείµενο προµήθειας 

1.1 Περιγραφή αντικειµένου 

Αντικείµενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η παροχή των υπηρεσιών µυοκτονίας και απεντόµωσης για 
ένα (1) έτος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στο Β’ µέρος της 
παρούσας. 
1.2 ∆ικαίωµα προαίρεσης (option) 

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα, µετά από τη σύµφωνη δήλωση του αναδόχου, να παρατείνει την παροχή 

υπηρεσιών για ένα (1) έτος µε τους ίδιους όρους.   

2. Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής  

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ: 

� Άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων 

σε κατοικηµένους χώρους  

�  ISO: 9001 για τη παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων (τρωκτικών και εντόµων). 

� ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης για βλάβες σε πρόσωπα και υλικά που µπορεί να 

επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγµατοποιούµενων εφαρµογών. 

3. Περιγραφή διαδικασίας  

3.1. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει της προσφερόµενης τιµής εφόσον πληρούνται οι γενικοί και 

τεχνικοί όροι της παρούσας.  

3.2 Χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους, το αργότερο µέχρι την 16/03/2020, µε 

email στο τµήµα Προµηθειών της ΟΛΘ ΑΕ στη διεύθυνση: cathanasiou@thpa.gr και µε κοινοποίηση στο 

ptheologou@thpa.gr 

3.3 ∆ιευκρινήσεις 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email 
cathanasiou@thpa.gr  µε κοινοποίηση στο  evafaki@thpa.gr, το αργότερο µέχρι πέντε ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
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3.4 Ματαίωση – τροποποίηση διαδικασίας 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, ή να αποφασίσει την επανάληψή 

της σε οποιοδήποτε στάδιο. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα, µε διαφάνεια, να τροποποιήσει τους όρους της 

διαδικασίας. 

4. Περιεχόµενο προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική  γλώσσα, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και 

περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

� Την οικονοµική προσφορά, η οποία θα αναφέρει:  

• Την προσφερόµενη τιµή σε Ευρώ και θα συµπεριλαµβάνει κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες 

χηµικών προϊόντων, αµοιβές προσωπικού συνεργείων και  

• To χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 90 ηµέρες 

� Την τεχνική προσφορά: οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν λεπτοµερή και σαφή 

προσφορά για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τα µέτρα ασφαλείας που θα ακολουθούν.  

� Την άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καταπολέµησης τρωκτικών και 
εντόµων σε κατοικηµένους χώρους,  

� Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία  προκύπτει ότι ο συµµετέχων διαθέτει µόνιµο επιστηµονικό 
προσωπικό µε εµπειρία στο αντικείµενο, δηλωµένο και εγγεγραµµένο στη σχετική άδεια του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κα Τροφίµων, για την διασφάλιση της άµεσης παρουσίας 
υπεύθυνου επιστήµονα σε όλες τις εφαρµογές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. 

� Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 για παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων 
(τρωκτικών και εντόµων). 

� Πίνακα Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας ή και αποδεικτικά του Πληροφοριακού Συστήµατος 
«ΕΡΓΑΝΗ» από τα οποία να προκύπτει ότι διαθέτει προσωπικό ικανό για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή του έργου καταθέτοντας πίνακα προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας ή σχετικό 
έγγραφο, 

� Ασφαλιστήριο συµβόλαιο έναντι αστικής ευθύνης για βλάβες σε πρόσωπα και υλικά που µπορεί να 
επέλθουν κατά την διάρκεια ή εξαιτίας των πραγµατοποιούµενων εφαρµογών µε ανώτατο όριο 
ευθύνης το ποσό των 200.000€, ή έγγραφη δήλωση Ασφαλιστικής Εταιρίας στην οποία να 
δηλώνεται ότι αυτή αναλαµβάνει να παράσχει για λογαριασµό του συγκεκριµένου 
διαγωνιζόµενου, ασφαλιστική κάλυψη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης. 

� Υπεύθυνη δήλωση άµεσης ανταπόκρισης, εντός τεσσάρων ωρών, σε κάθε κλήση για την επίλυση 

του όποιου έκτακτου προβλήµατος παρουσίας τρωκτικών και παρασίτων προκύπτει. 
� Κατάσταση των χρησιµοποιούµενων σκευασµάτων ανά κατηγορία,  

� Τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας για κάθε προϊόν. 
� ∆ήλωση των στοιχείων και της επιστηµονικής ιδιότητας του υπεύθυνου της µυοκτονίας και της 

εντοµοκτονίας της εταιρείας. 
� Κατάλογο στον οποίο αναγράφονται αντίστοιχες εργασίες που έχει αναλάβει η εταιρεία (reference 

list) 

5. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της προµήθειας  

5.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της ετήσιας αµοιβής, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 

των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της ΟΛΘ ΑΕ έναντι του προµηθευτή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές 

I. Μυοκτονία 

• Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συντηρεί δίκτυο δολωµατικών σταθµών µυοκτονίας, µόνιµα 

στερεωµένων, ικανό για την αποτελεσµατική προστασία του χώρου, σύµφωνα µε τον 

επισυναπτόµενο πίνακα.  

• Οι εσωτερικοί δολωµατικοί σταθµοί θα ασφαλίζουν µε κλειδί. 

• Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την διάρκεια του έργου θα πρέπει 

να είναι συµπαγή και εγκεκριµένα για ανάλογη χρήση. Η εφαρµογή τους θα γίνεται µε τρόπο ώστε 

να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επαφής τους µε οργανισµούς, µη στόχους. 

• Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα 

πρέπει να πραγµατοποιείται κατ' ελάχιστον µία φορά το µήνα. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων, όπου θα δηλώνονται αριθµηµένες οι 

θέσεις των σταθµών µυοκτονίας. Μετά τις εφαρµογές µυοκτονίας θα πρέπει να ενηµερώνει 

εγγράφως για τις παρατηρούµενες καταναλώσεις ανά δολωµατικό σταθµό. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα το σύνολο των φρεατίων 

του χώρου. 

II. Εντοµοκτονία 

• Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εγκαταστήσει: δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων 

σε κρίσιµα σηµεία των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

• Ο έλεγχος παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων και οι ενδεδειγµένες εφαρµογές καταστολής θα 

πραγµατοποιούνται κατ' ελάχιστον µία φορά το µήνα. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιµετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, κλπ) 

κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

• Εντοµοκτονία θα εφαρµόζεται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες κατ’ εξωτερικά των χώρων 

γραφείου, για την καταπολέµηση µυγών και κουνουπιών. 

• Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι υγειονοµικής σηµασίας εγκεκριµένα για τη 

συγκεκριµένη χρήση και διακριτικά στην εφαρµογή τους. 

2. Παρακολούθηση του έργου 

Το Τµήµα Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ααφάλειας – Φύλαξε ΥΑΛΕ, θα παρακολουθεί εκ µέρους της ΟΛΘ ΑΕ 

το έργο του αναδόχου. 

Για την παρακολούθηση της πορείας της καταπολέµησης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί:  

αρχείο ιστορικού επισκέψεων το οποίο θα περιλαµβάνει: 

• Κατόψεις των χώρων όπου θα δηλώνονται οι δολωµατικοί σταθµοί και οι αριθµηµένες παγίδες που 

ελέγχθηκαν σε κάθε επίσκεψη, µε χρωµατική ένδειξη παρουσίας παρασίτων.  

• Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας (MSDS) και άδειες των χρησιµοποιούµενων σκευασµάτων. 

• Έκθεση επιθεώρησης µετά από κάθε επίσκεψη. 

Βάση δεδοµένων των συµβάντων, επισκέψεων, εφαρµογών και ευρηµάτων δικτύων παρακολούθησης 

τρωκτικών και ερπόντων εντόµων. 

3. Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

• Να παρέχει υπηρεσίες καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων στους χώρους µε 

αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια όπως ορίζουν οι ισχύοντες νόµοι και σύµφωνα µε  τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης και την τεχνική προσφορά του. 

• Να διαθέτει µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό µε εµπειρία στο αντικείµενο, δηλωµένο και 

εγγεγραµµένο στη σχετική άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κα Τροφίµων, για την 
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διασφάλιση της άµεσης παρουσίας υπεύθυνου επιστήµονα σε όλες τις εφαρµογές, σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. 

• Να ανταποκρίνεται άµεσα, εντός τεσσάρων ωρών, σε κάθε κλήση για την επίλυση του όποιου 

έκτακτου προβλήµατος παρουσίας τρωκτικών και παρασίτων προκύπτει. 

• Να χρησιµοποιεί αποκλειστικά σκευάσµατα εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, άδειες των οποίων θα πρέπει να καταθέσει, 

• Όλες οι εφαρµογές θα πρέπει να πραγµατοποιούνται υπό την επίβλεψη έµπειρου στο 

αντικείµενο επιστήµονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά. 

• Κατά τη διάρκεια των εφαρµογών δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται η εργασία του 

προσωπικού από τα συνεργεία του εργολάβου, Ο ψεκασµός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσµία 

στους χώρους και να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία όλων των εργαζοµένων. 

• Ο ανάδοχος θα καταθέτει γραπτές προτάσεις σχετικά µε τη διαπίστωση προβληµάτων που 

δυσχεραίνουν την αποτελεσµατικότητα της εργασίας του.  

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 
FRANCO NIKOLA CUPOLO 

 

       Συνηµµένος:  Πίνακας ∆ολωµατικών σταθµών Μυοκτονίας                               

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΓΙ∆ΩΝ 

 

1 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ WAREHOUSE 7,  ΟΛΘ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ,  ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,  ΑΠΟΘΗΚΗ Γ΄, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ, KITCHEN 

BAR, ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,  Ε.Υ.Α.Θ. 

28 

2 
ΑΠΟΘΗΚΗ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,  ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 1, ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 
8 

3 ΚΤΙΡΙΑ Α΄ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ,  ΤΡΟΧΑΙΑ,   ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ,  ΚΤΙΡΙΟ 10,  ΑΠΟΘΗΚΗ 9 35 

4 
ΑΠΟΘΗΚΗ 15,   ΑΠΟΘΗΚΗ 14,   ΑΠΟΘΗΚΗ 16,   ΚΤΙΡΙΟ VON BAUN, 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
55 

5 ΑΠΟΘΗΚΗ 20,  ΑΠΟΘΗΚΗ 8 40 

 

6 

ΟΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΛΘ,  ΤΕΛΩΝΕΙΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ-

ΠΑΛΑΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ, ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΤΜ.,  

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

85 

7 AΠΟΘΗΚΗ 17,   ΑΠΟΘΗΚΗ 21,   ΑΠΟΘΗΚΗ 18,   ITALIAN N.S.E. 35 

 

8 

BIOMHXANIA  XHMIKΩΝ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΗ 23,  ΣΙΛΟ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Γ  ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ,  ΑΠΟΘΗΚΗ 22, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,  ΑΠΟΘΗΚΗ 26, 

ΑΠΟΘΗΚΗ 24, ΚΤΙΡΙΑ ΠΥΛΗΣ 14,   ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΠΥΛΗΣ 14 

104 

9 
ΑΠΟΘΗΚΗ 25,  ΑΠΟΘΗΚΗ 27,  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ( ΣΕΜΠΟ), 

ΓΡΑΦΕΙΑ ( ΣΕΜΠΟ),  ΥΠΟΣΤΕΓΟ,  ΠΥΛΗ 16 
65 

10 ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  ΛΙΜΑΝΙΟΥ  (ΦΡΑΚΤΗΣ) 80 

 ΣΥΝΟΛΟ 535 

 ∆ΟΛΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 

800 

 


