ΑΔΑ: 64Ν5469ΗΞΣ-Γ19

INFORMATICS
20PROC006918967
2020-06-24
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Προμηθειών και Συμβάσεων
Τηλ/Fax: 2810 338112 / 2810 226.110
E-mail: protokolo@portheraklion.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.24 16:10:20
EEST
Reason:
Location: Athens

Ηράκλειο, 24.06.2020
Αρ.πρωτ. 3609

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:
• Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
• Το υπ’αρ. 20REQ006815460 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
• Την υπ’αρ. πρωτ. 3215/01.06.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΛΔ1469ΗΞΣΜΩΦ)
σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για τις «ΕΡΓΑΣΙEΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» αρχικού
προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο
της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές, και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των συνοπτικών και
ανοικτών διαγωνισμών.
1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι οι εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης – μυοκτονίας των
χώρων και των εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένος Ηρακλείου, δικαιοδοσίας Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για ένα (1) έτος.
Αναλυτικά, οι εργασίες που θα γίνονται περιλαμβάνουν:
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Ο ΟΛΗ ΑΕ για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού, προτίθεται να προβεί σε υπηρεσίες μικροβιοκτονίαςαπολύμανσης κτιρίων του. Η παροχή υπηρεσίας αφορά ειδικότερα στην απολύμανση για την απαλλαγή
από παθογόνους μικροοργανισμούς και μικρόβια και διακοπή της αλυσίδας μετάδοσής τους. Η
απολύμανση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση ιδιόκτητων ειδικών μηχανημάτων
fogger εκνέφωσης και ηλεκτροστατικής φόρτισης των σταγονιδίων, έτσι ώστε να γίνεται πλήρης
επικάλυψη όλων των επιφανειών με το ψεκαστικό υγρό ακόμα και στα πιο απρόσιτα σημεία και να
καταπολεμά το μεγαλύτερο φάσμα πιθανών εστιών. Το απολυμαντικό θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από
τον ΕΟΦ, ατοξικό, χωρίς υπολειμματική δράση, να μη μολύνει το περιβάλλον, να μη χρωματίζει, να μην
λεκιάζει και να μην προκαλεί αλλοιώσεις στις υπό εφαρμογή επιφάνειες, στα έγγραφα, στους Η/Υ και στο
λοιπό εξοπλισμό, στα αντικείμενα και στα έπιπλα. Πρέπει να είναι αποδεδειγμένα ιοκτόνο και κατάλληλο
για τον Covid-19.
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για «ΕΡΓΑΣΙEΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
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Οι εργασίες απολύμανσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται περιοδικά μία φορά εβδομαδιαίως στο
κεντρικό κτίριο διοίκησης του ΟΛΗ και στον επιβατικό σταθμό λιμένος, ενώ στους υπόλοιπους χώρους του
λιμένος η απολύμανση θα πραγματοποιείται μία φορά μηνιαίως. Η ακριβής ημέρα και ώρα θα καθορίζεται
μετά από συνεννόηση.
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συντηρεί (έλεγχος και πλήρωση) δίκτυο δολωματικών
σταθμών μυοκτονίας ικανό για την αποτελεσματική προστασία του Λιμένος, περίπου 190
τεμαχίων ενώ θα προστεθούν 50 επιπλέον σταθμοί ώστε η κάλυψη να είναι περισσότερο
αποτελεσματική χωρίς έξτρα χρέωση από τον ΟΛΗ. Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί
και να τροφοδοτεί τους δολωματικούς σταθμούς και να επεμβαίνει με σκοπό την προστασία
των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων.
2. Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων
σκευασμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον μια φορά το μήνα και να
απομακρύνονται τα παγιδευμένα και θανατωμένα τρωκτικά.
3. Στον ανάδοχο θα παραδοθεί κάτοψη των χώρων, όπου θα δηλώνονται αριθμημένες οι θέσεις
των σταθμών μυοκτονίας (περίπου 190 τεμ.). Με την τοποθέτηση των 50 συμπληρωματικών
σταθμών ο ανάδοχος θα παραδώσει νέα ενημερωμένη κάτοψη. Μετά τις εφαρμογές
μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως και ηλεκτρονικά τον Ο.Λ.Η. για τις
παρατηρούμενες καταναλώσεις ανά δολωματικό σταθμό. Επίσης, οι παρατηρήσεις αυτές θα
καταγράφονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα τηρεί και θα ενημερώνει ο
ανάδοχος, και την οποία θα παραδίδει στον ΟΛΗ κάθε μήνα.
4. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εντός 24
ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του.
5. Όλα τα δολώματα θα είναι τοποθετημένα μέσα σε δολωματικούς σταθμούς που θα τα
καθιστούν απρόσιτα από ανθρώπους και ζώα μη στόχους.
6. Ο ανάδοχος θα κάνει εφαρμογή κολλητικών και οικολογικών παγίδων για όπου δεν είναι
δυνατή η χρησιμοποίηση άλλων δολωμάτων.
7. Στον εξωτερικό χώρο να χρησιμοποιούνται ειδικά δολώματα ανθεκτικά στις καιρικές
συνθήκες, με τις ίδιες δραστικές ουσίες, τα οποία πρέπει να ελέγχονται και να ανανεώνονται.
8. Η μυοκτονία στον εσωτερικό χώρο πρέπει να γίνεται με χωριστούς και ασφαλείς περιέκτες
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ.
9. Οι επεμβάσεις θα είναι μία (1) κατ’ ελάχιστον ανά μήνα, και όσες φορές απαιτηθεί για την
καλή εκτέλεση του έργου μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας.
10. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του έργου θα
πρέπει να είναι συμπαγή και εγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ. αρ. 94404/17-2-2003
απόφαση του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων)
«επιτρεπόμενα σκευάσματα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε
κατοικημένους χώρους». Μετά από κάθε εφαρμογή θα αναρτάται υποχρεωτικά στον χώρο
ενημερωτικό φύλλο υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του έργου, στο οποίο θα
αναγράφεται η ημερομηνία της εφαρμογής, το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και
το αντίδοτό του.
11. Ο έλεγχος της κατανάλωσης και της τροφοδοσίας των δολωμάτων σταθμών πρέπει να γίνεται
τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Κάθε δολωματικός σταθμός θα φέρει μοναδικό αριθμό
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barcode, ο οποίος θα σκανάρεται από ειδική εφαρμογή ώστε να είναι εφικτό να ελέγχεται η
επίσκεψη ή όχι στον σταθμό. Θα είναι τοποθετημένος σε μοναδικό σημείο και
αποτυπωμένος στο χάρτη του λιμένα, θα μετράται η κατανάλωση του δολώματος σε
ποσοστά επί τοις εκατό (0%-20%, 21%-40%, 41%-60%, 61%-80%, 81-100%) και αυτή η
μέτρηση θα δίδεται και με χρωματική απεικόνιση.
12. Τα αποτελέσματα της κατανάλωσης των δολωματικών σταθμών, θα πρέπει να δίνονται με
ηλεκτρονικές αναφορές (reports) με τον αριθμό θέσης του δολοματικού σταθμού,
αυτομάτως μετά το πέρας της εργασίας και online σε πραγματικό χρόνο, στον υπεύθυνο για
τον έλεγχο του έργου, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος του αναδόχου. Επίσης θα
αποτυπώνεται στο σχέδιο του λιμένα, θα περιγράφεται η θέση του, χρωματική απεικόνιση
για τις καταναλώσεις των δολωμάτων ανά σταθμό και η ποσοστιαία (%) κατανάλωση
δολώματος. Τα reports θα απεικονίζουν τις μηνιαίες ή και αν ζητηθεί από την υπηρεσία
εξάμηνες ή ετήσιες καταναλώσεις.
13. Κατά την συντήρηση (έλεγχος και πλήρωση) των δολωματικών σταθμών μυοκτονίας, όσοι
σταθμοί είναι κατεστραμμένοι ή δεν υπάρχουν στη θέση που είναι καταγεγραμμένοι, θα
αντικαθίστανται ή θα συμπληρώνονται αντίστοιχα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
τοποθετεί επιπλέον δολοματικούς σταθμούς και να τους συντηρεί, σε περιοχές που θα του
υποδειχθούν από την υπηρεσία και στη συνέχεια να ενημερώνει το σχέδιο και τα reports (οι
δολωματικοί σταθμοί επιβαρύνουν τον ΟΛΗ ΑΕ).
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ
1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να ελέγχει και να συντηρεί εγκαταστημένο δίκτυο παγίδων
σύλληψης ερπόντων εντόμων (20 τεμ.) σε κρίσιμα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων
όπου οι θέσεις των παγίδων θα είναι αποτυπωμένες σε σχέδιο.
2. Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης έρποντων εντόμων και οι ενδεδειγμένες εφαρμογές
καταστολής θα πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστον μια φορά το μήνα και όσες φορές
απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του έργου.
3. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα από
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την συγκεκριμένη χρήση και διακριτικά
στην εφαρμογή τους.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι,
κοριοί, κουνούπια, κατσαρίδες, κ.α.) κατά τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς επιπλέον χρέωση
όσες φορές του ζητηθεί από την υπηρεσία.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον ΟΛΗ για τις εφαρμογές που διενεργεί
και να διατηρεί αρχείο των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων. Ο ανάδοχος οφείλει να
ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτες κλήσεις (εντός 8 ωρών).
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατ’ ελάχιστον μια φορά το μήνα και όσες φορές απαιτηθεί για την
καλή εκτέλεση του έργου να κάνει ψεκαστικές εφαρμογές περιμετρικά των κτιρίων και σε
κρίσιμα σημεία του περιβάλλοντα χώρου, για την αντιμετώπιση ιπτάμενων εντόμων ( μύγες,
κουνούπια, κ.α.).
7. Κατσαρίδες – μυρμήγκια: Θα καταπολεμούνται με υπολειμματικούς ψεκασμούς σε
διάφορους χώρους. Θα χρησιμοποιούνται οι συνθετικές πυρεθρίνες.
8. Ψεκασμός σε σχάρες - φρεάτια εξωτερικά, περιμετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων.
9. Σφήκες: Καταπολέμηση και εξόντωση των σφηκών - μελισσών και των φωλιών τους, εντός
της χερσαίας ζώνης ΟΛΗ ΑΕ, όπου χρειάζεται.
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10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όταν του ζητηθεί από την υπηρεσία, να εφαρμόσει τα
ανωτέρω, σε οποιονδήποτε χώρο (χερσαίο ή στεγασμένο) εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και
όσες φορές χρειασθεί, χωρίς επιπλέον χρέωση.
11. Οι δραστικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι φιλικές προς τους ανθρώπους και
εγκεκριμένα σύμφωνα με την αριθμ.94404/17-2-2003 απόφαση του Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) «επιτρεπόμενα σκευάσματα για την
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους». Μετά από κάθε
εφαρμογή θα αναρτάται υποχρεωτικά στον χώρο ενημερωτικό φύλλο υπογεγραμμένο από
τον υπεύθυνο του έργου, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία της εφαρμογής, το
φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και το αντίδοτό του.
ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ενδεικτικά)
Κτίρια και προαύλιοι χώροι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Κεντρικό κτίριο ΟΛΗ - συνεργείο υποσταθμού – χώρος λεβητοστάσιου.
Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός.
Παλιός Επιβατικός Σταθμός.
Κτίριο συνεργείο – αποθήκη.
Κτίριο ελεύθερης ζώνης Ηρακλείου (ΕΖΗ) και χώρος μηχανοστασίου ζυγαριάς.
Κτίριο ζυγαριάς και οι δύο χώροι των μηχανοστασίων ζυγαριών.
Αποθήκη και προάυλιος χώρος Ι.Θ.Α.Β.Ι.Κ.
Προάυλιος χώρος (σχάρες) ελεύθερης ζώνης Ηρακλείου (ΕΖΗ).
Κτίριο WCΜπεντενάκι.

Στα παραπάνω κτίρια θα γίνεται απεντόμωση-μυοκτονία στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τους
χώρους και στα φρεάτια που βρίσκονται περιμετρικά από αυτά.
Χερσαίοι χώροι Λιμένος
Μυοκτονία στους χερσαίους χώρους εντός της περίφραξης του λιμένος καθώς και στην προβλήτα
Μικρού Κούλε, γραφεία Ο.Λ.Η. Α.Ε., πρώην ΙΘΑΒΙΚ, πρώην ΚΤΕΛ Χανίων
Στην περιοχή από τον προβλήτα IV έως και την κεντρική είσοδο (κόμβο Αντιστάσεως) του ΟΛΗ ΑΕ
θα γίνεται και εντομοκτονία σε όλα φρεάτια τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο (Ιούνιο και Αύγουστο).
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.
Χωροθέτηση παγίδων.
2.
Αποθήκευση σε βάση δεδομένων των συμβάντων, επισκέψεων, εφαρμογών και
ευρημάτων δικτύων παρακολούθησης τρωκτικών και ερπόντων εντόμων.
3.
Δημιουργία αρχείου ιστορικού επισκέψεων για την παρακολούθηση της πορείας της
καταπολέμησης και έκδοσης μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων με στατιστική ανάλυση
ανά παγίδα /περιοχή.
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει και να συντηρεί με δική του ευθύνη τον Φάκελο Ελέγχου
Παρασίτων του Λιμένος, ο οποίος θα περιλαμβάνει :
•

Κάτοψη χώρων όπου θα δηλώνονται οι δολωματικοί σταθμοί και οι αριθμημένες
παγίδες.
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Φύλλα δεδομένων ασφαλείας (MSDS) και άδειες των χρησιμοποιούμενων
σκευασμάτων.
Έκθεση επιθεώρησης μετά από κάθε επίσκεψη για έλεγχο των δολωματικών σταθμών ή
εντομοπαγίδων

2. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται η χερσαία ζώνη του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε, στο
Ηράκλειο Κρήτης.
3. Προϋπολογισμός – Διάρκεια της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α.. Η διάρκεια
της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι για ένα (1) έτος.
4. Δικαίωμα Συμμετοχής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα
πρόσκληση και συγκεκριμένα:
• Να είναι καταχωρημένοι στο μητρώο επιχειρήσεων που ασχολούνται επαγγελματικά με τις υπηρεσίες
απεντόμωσης – μυοκτονίας,
• Να είναι κάτοχοι Άδειας Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών για κατοικημένους χώρους (πριν το
Ν.3919/2011) εν ισχύ ή Αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και
Τρωκτικών για κατοικημένους χώρους σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011 εν ισχύ.
• Να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 9001: 2008 ή νεότερο για τις εν λόγω υπηρεσίες.
• Να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 14001: 2004 για τις εν λόγω υπηρεσίες
• Να διαθέτουν Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και την
υγεία στην εργασία.
• Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 /OHSAS 18001:2007 σύστημα Διαχείρισης υγείας και
ασφάλειας στην εργασία . για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ.
Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
5. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες
προσφορές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 06.07.2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την
ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε
φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.
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6. Περιεχόμενο προσφοράς
Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:
1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.
2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
i.

δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

ii.

πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη,

iii.

τον υπεύθυνο παρακολούθησης και επίβλεψης του έργου.

3. Αντίγραφο της Άδειας Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών για κατοικημένους χώρους
ή της Αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών
για κατοικημένους χώρους, εν ισχύ.
4. Πιστοποιητικό ISO 9001: 2008 ή νεότερο για τις εν λόγω υπηρεσίες.
5. Πιστοποιητικό ISO 14001: 2004 για τις εν λόγω υπηρεσίες
6. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και την υγεία στην
εργασία.
7. Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 /OHSAS 18001:2007 σύστημα Διαχείρισης υγείας και
ασφάλειας στην εργασία. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ.
8. Προεπισκόπηση tου τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής των ζητούμενων στις
παραγράφους 11 και 12 της μυοκτονίας σχετικά με τους δολωματικούς σταθμούς.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές για τμήματα των υπηρεσιών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων με την χαμηλότερη συνολική προσφορά.
7. Ισχύς των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 60 μέρες από την επόμενη
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Άνοιγμα Προσφορών
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 06.07.2020 και ώρα 11:15 π.μ. στα Γραφεία του Ο.Λ.Η.
Α.Ε.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή
οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.
9. Κατακύρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής
για το σύνολο των υπηρεσιών.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε το έργο, να προσέλθει μέσα σε
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διάστημα δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από το
Ν.4412/2016 δικαιολογητικά, ήτοι:
• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να
υπογράψει τη σύμβαση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά
κατάταξης οικονομικό φορέα.
10. Παραλαβή - Πληρωμή
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά ανά δίμηνο, από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και θα εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εκάστοτε τμήματος. Μετά από
κάθε τμηματική παραλαβή, ο ανάδοχος θα πληρώνεται το αντίστοιχο τίμημα για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
Στοιχεία πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι τα παραπάνω πρωτόκολλα παραλαβής.
Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον Ο.Λ.Η. :
α)
Τιμολόγιο.
β)
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.
γ)
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα από την έκδοση του τιμολογίου, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από
το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή
καθυστέρηση πληρωμής του.
Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με τα Άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016
(πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου)
11 Ισχύουσες διατάξεις
Η υπόψη διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε
ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16
(ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει
αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.

12. Διευκρινήσεις
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κου Παξιμαδάκη
Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338149, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr.
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Παπαδάκης Μηνάς
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙEΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ –
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Προσφερόμενη τιμή, σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο των υπηρεσιών(ολογράφως):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Αριθμητικώς: ……………………………….

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες.
Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Ο Προσφέρων
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