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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή προσφοράς 
για την ανάδειξη αναδόχου για τις: «Υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας στο 
σύνολο των εγκαταστάσεων και κτηρίων του ΙΤΕ για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης 
δύο επιπλέον έτη και προμήθεια πενήντα (50) δολωματικών σταθμών» 

CPV: 90921000-9/ Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τα τρία έτη ανέρχεται στο ποσό των 
Δεκατριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Εβδομήντα Οκτώ Ευρώ (13.578,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ για τα τρία έτη: 
10.950€,  ΦΠΑ 24%: 2.628,00€). 

Ανά έτος η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων 
Πεντακοσίων Είκοσι Έξι Ευρώ (4.526,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ανά έτος: 3.650,00€ πλέον ΦΠΑ 24%: 876,00€).  

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο αναφέρονται στο Παράρτημα Ι «Τεχνική Περιγραφή». 

1. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών - Ημερομηνία αποσφράγισης 
προσφορών 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σφραγισμένες στην γραμματεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας μέχρι την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού στη διεύθυνση: 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Τεχνική Υπηρεσία 
Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 70 013 
Υπ’ όψιν: Τεχνικής Γραμματείας Στέλλας Φελεσάκη 
Τηλ 2810 391577 
Fax 2810 391579 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 18.12.2017 και ώρα 11:00πμ στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Α’ όροφο κτηρίου ΚΕΕΚ στο ΙΤΕ. 

 
 

 

Νικολάου Πλαστήρα 100 
Βασιλικά Βουτών 
700 13 Ηράκλειο, Κρήτη 
Τηλ. +30 2810391500-2 
Fax  +30 2810391555 
Email: central@admin.forth.gr www.forth.gr 



 
 
2. Δικαίωμα Συμμετοχής 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο 
εμπορικό, τεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
εντομοκτονιών – μυοκτονιών και καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού τους παρακάτω όρους:  
• Να διαθέτουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 

χώρους, εγκεκριμένης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την 
οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένα αντίγραφα.  

• Να διαθέτουν πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών 
Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης, το οποίο θα επισυνάψουν σε 
επικυρωμένα αντίγραφα με την κατάθεση της προσφοράς.  

• Να απασχολούν μόνιμο προσωπικό με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία στο 
αντικείμενο.  

• Κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει  τρία τουλάχιστον 
αντίστοιχα έργα με διαφορετικούς φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, τουλάχιστον 
ένα εκ των οποίων να είναι δημόσιου φορέα ανάλογου μεγέθους και απαιτήσεων με 
το ΙΤΕ,  

Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με προσκόμιση εντός του φακέλου της προσφοράς σχετικής 
βεβαίωσης του αρμοδίου επιμελητήριου, αντιγράφων των αδειών, αντιγράφων  
συμβάσεων  ή βεβαιώσεων  καλής εκτέλεσης/παραλαβής εργασιών ή τιμολογίων.  
 
3. Προσφορές 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην Ελληνική γλώσσα, σε 
σφραγισμένο φάκελο ή ενιαίο περίβλημα, μέχρι την ημερομηνία και την ώρα λήξης 
κατάθεσης των προσφορών προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή 
ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τις  
«Υπηρεσίες τακτικής και έκτακτης απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας στο 
σύνολο των εγκαταστάσεων και κτηρίων του ΙΤΕ για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης 
δύο επιπλέον έτη».  
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 
(α) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων Συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 : 
(i)απόσπασμα ποινικού μητρώου (στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους 
διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου)  
(ii) Φορολογική ενημερότητα  
(iii) Ασφαλιστική ενημερότητα  

(β) Όλα τα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης  

(γ) Τεχνική Προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνονται περιγραφή των εργασιών και 
περαιτέρω πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες για την υλοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Ι «Τεχνική 
Περιγραφή» 
(δ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο σύνολο των προσφερομένων ήτοι (α) για τις υπηρεσίες απεντόμωσης και 
μυοκτονίας συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα τρία έτη καθώς και προσφερόμενο ποσό 
για κάθε έτος και (β) για το κόστος προμήθειας των πενήντα (50) δολωματικών σταθμών με 
σαφή αναφορά της προαναφερόμενης τιμής μονάδος. Η οικονομική προσφορά 
συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.  

 



 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες. Οποιαδήποτε 
διόρθωση υπάρχει στην προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα. 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν, πρέπει ρητά να αναφέρουν ότι θα ισχύουν για 90 
ημέρες από την ημέρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
4. Kριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
5. Ματαίωση του διαγωνισμού 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον διαγωνισμό 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν.4412/2017.  
6. Υπογραφή Σύμβασης 
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών. 
Η Σύμβαση περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
παροχή των υπηρεσιών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι  οι υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας 
για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπλέον έτη με τακτικές και έκτακτες όταν 
χρειαστεί επεμβάσεις, στο σύνολο των κτηρίων και εγκαταστάσεων του ΙΤΕ στην οδό Ν. 
Πλαστήρα 100, στα Βασιλικά Βουτών Ν. Ηρακλείου καθώς και η προμήθεια πενήντα (50) 
δολωματικών σταθμών ποντικιών – αρουραίων.  

Οι επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν τις κάτωθι εργασίες: 

Α. Απεντόμωση 
Έλεγχος εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων – έλεγχος κατσαρίδων 

- Μια φορά τον μήνα θα πραγματοποιείται έλεγχος στο σύνολο των εγκαταστάσεων 
και  καταπολέμηση ερπόντων εντόμων σε χώρους γραφείων και κοινόχρηστους 
χώρους όπως διάδρομοι, WC κλπ με χρήση ειδικού gel που θα είναι άοσμο και 
ασφαλές για χρήση σε κατοικημένους χώρους και θα έχει την έγκριση χρήσης από 
αρμόδιους φορείς (Ε.Ο.Φ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κλπ) ή με 
τη χρήση φερομονικών παγίδων για κατσαρίδες με κολλώδη ουσία. Τονίζεται ότι 
στους παραπάνω χώρους η απεντόμωση σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται με 
ψεκασμό, δηλαδή ψεκασμοί πάνω σε επιφάνειες όπου έρχονται σε επαφή με 
φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος δεν θα πραγματοποιούνται. 

- Μια φορά το μήνα θα πραγματοποιείται ψεκασμός φρεατίων, εξωτερικών 
επιφανειών, μηχανοστασίων, WC, αποθηκών, εργαστηρίων, κουζινών, υπογείων 
διαδρόμων, βιολογικού σταθμού. Ο ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία 
στους εργασιακούς χώρους. Επίσης δεν πρέπει να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των 
εργαζομένων και των επισκεπτών. Τα φάρμακα / σκευάσματα που θα 
χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό θα είναι εγκεκριμένα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να ενημερώνει εγγράφως την ΤΥ/ΙΤΕ για τις εφαρμογές που διενεργεί και να 
διατηρεί αρχείο ελέγχου εντομοκτονίας. 

Οι εγκρίσεις για το gel και το υγρό ψεκασμού θα κατατεθούν στην τεχνική προσφορά.  
Σαν ανιχνευτές παρουσίας εντόμων στην περίπτωση έξαρσης παρουσίας πληθυσμού 
εντόμων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές καταγραφής (παγίδες κόλας ελκυστικές, 
φερομονικές παγίδες λεπιδόπτερων). Οι θέσεις των παγίδων αυτών πρέπει να 
σημειώνονται σε σχέδιο κάτοψης των εγκαταστάσεων. Οι παγίδες θα ελέγχονται μηνιαίως 
σε όλες τις επιθεωρήσεις και θα αντικαθίστανται ανάλογα με τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή. 
Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη εντατικής καταπολέμησης οι επιθεωρήσεις θα γίνονται 
τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες και με εφαρμογή εντομοκτόνου. Όπου παρουσιασθεί 
ανάγκη θα  πραγματοποιηθούν έκτακτες εφαρμογές, προκειμένου να ελεγχθεί η όποια 
προσβολή εντόμων, έπειτα από κλήση του Ιδρύματος και ανταπόκριση από τον ανάδοχο 
εντός 24ωρου. Με την ολοκλήρωσή τους, θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον 
τεχνικό το ειδικό φυλλάδιο έκτακτης επέμβασης με την αναγραφή των χώρων επέμβασης 
και του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε. Οι επιθεωρήσεις θα ακολουθήσουν και μετά την 
εξαφάνιση των κατσαρίδων για να διασφαλισθεί ότι δεν έχουν εκκολαφθεί νύμφες και σε 
αυτή την περίπτωση θα συνεχίζεται η χρήση των παγίδων κόλλας κατά τις επιθεωρήσεις 
αυτές.  

 



 
Στους χώρους αποθήκευσης ευπαθών υλικών και αποθηκευμένων προϊόντων που μπορεί 
να προσελκύουν έντομα θα γίνεται επιθεώρηση και έλεγχος όλου του εξοπλισμού σε 
μηνιαία βάση.  
Η ημερομηνία επιθεώρησης, οι αλλαγές των ελκυστικών και τα ευρήματα πρέπει να 
καταγράφονται συστηματικά. 
Β. Μυοκτονία: 

Στο ΙΤΕ υπάρχουν εγκατεστημένοι περίπου 250 δολωματικοί σταθμοί. Υποχρέωση του 
Αναδόχου αποτελεί ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και η συμπλήρωση 
τρωκτικοκτόνου με κριτήριο την μέγιστη απόδοση των σταθμών. Οι δολωματικοί σταθμοί 
σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι περιμετρικά των 
εγκαταστάσεων, εξωτερικά των μαγειρείων καθώς και σε όλα τα υπόγεια κανάλια και 
μηχανοστάσια των κτιριακών συγκροτημάτων. Η χρήση εκτεθειμένων δολωμάτων σε 
εσωτερικές θέσεις δεν επιτρέπεται. Το τρωτικοκτόνο σκεύασμα (αποκλειστικά και μόνο 
κηρώδη δολώματα σε μορφή κύβου) θα πρέπει να στερεώνεται ασφαλώς μέσα σε 
πλαστικούς ανθεκτικούς ή μεταλλικούς δολωματικούς σταθμούς, ειδικά σχεδιασμένους για 
να αποφεύγεται η τυχαία επαφή του φαρμάκου με οργανισμούς μη – στόχους. Οι 
εσωτερικοί δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ασφαλίζουν με κλειδί, αντίγραφο του 
οποίου θα έχει και ο κατά τόπους εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΙΤΕ.  

Σε περίπτωση καταγραφής δραστηριότητας τρωκτικών εντός του κτιρίου θα πρέπει να 
εφαρμοσθεί ένα εντατικό σχέδιο καταπολέμησης και η προβλεπόμενη περιοχή και οι 
περιβάλλοντες χώροι θα επιθεωρούνται σε διαδοχικές μέρες (ακόμη και μη εργάσιμες) έως 
ότου να υπάρξουν τρεις συνεχόμενοι καθαροί έλεγχοι. Ένας επόμενος έλεγχος θα 
ακολουθήσει μια εβδομάδα αργότερα για τη διασφάλιση του αποτελέσματος. Με την 
ολοκλήρωσή τους, θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον τεχνικό το ειδικό 
φυλλάδιο έκτακτης επέμβασης. 

Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων 
σκευασμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Επίσης θα 
διασφαλίζεται ο κατά το δυνατόν ανώδυνος θάνατος των ζώων και ότι τα νεκρά τρωκτικά 
δεν θα αποτελέσουν εστία μόλυνσης στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.  

Ο Ανάδοχος θα τηρεί αρχείο με αριθμημένους τους δολωματικούς σταθμούς στο οποίο θα 
συμπληρώνει σε κάθε επίσκεψη και έλεγχο την κατανάλωση τρωτικοκτόνου σε αυτούς. Οι 
θέσεις και η αρίθμηση των δολωματικών σταθμών, υφιστάμενων και νέων, θα πρέπει να 
αποτυπωθούν από τον Ανάδοχο και σε σχέδιο που θα δοθεί για τον λόγο αυτόν από την 
ΤΥ/ΙΤΕ. Ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει τις θέσεις τοποθέτησης των νέων δολωματικών 
σταθμών. 

Προδιαγραφές δολωματικών σταθμών 

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι πλαστικοί από πολυπροπυλένιο με αντοχή 
στην ακτινοβολία UV ,θα είναι ασφαλείας με μεταλλικό κλειδί και θα φέρουν οπές 
κατάλληλες για την είσοδο των τρωκτικών.(ποντικιών και αρουραίων). Θα έχουν εγγύηση 
καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 7 χρόνια. Επίσης θα έχουν ξεχωριστό πτερύγιο με 
μεντεσέ για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Θα είναι ειδικά κατασκευασμένοι για χρήση σε 
βιομηχανικούς και αστικούς χώρους. Θα κατασκευάζονται έτσι ώστε να προστατεύονται 
από το νερό και την διάβρωση του δολώματος και θα εξασφαλίζουν ασφάλεια και εύκολο 
service. 

Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. 
Τέλος κάθε σταθµός θα είναι δολωµένος µε κηρώδη τεµάχια και θα πρέπει να 
συνοδεύονται με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

 



 
Γενικές Υποχρεώσεις 

Όλες οι εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας θα πραγματοποιούνται υπό την συνεχή 
επίβλεψη εξειδικευμένου στο αντικείμενο υπευθύνου, ο οποίος θα υπογράφει τα 
εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Ο υπεύθυνος θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία των 
εργασιών από την εφαρμογή των υλικών παρέμβασης καθώς και την λήψη των μέτρων 
ασφαλείας που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος 
στον οποίο έγινε καταπολέμηση.  

Το συνεργείο θα πρέπει να συνεργάζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τα άτομα 
που θα ορισθούν από το ΙΤΕ, για την επίβλεψη και έλεγχο κατά την ώρα της απολύμανσης. 
Το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει κατά τη διάρκεια των εργασιών να φοράει ειδική για τον 
σκοπό στολή και να χρησιμοποιεί τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που προβλέπονται.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά τον βέλτιστο τρόπο. 
Αναλαμβάνει κάθε ευθύνη που αφορά την αποτελεσματικότητα των εργασιών και την 
ασφαλή χρήση των χώρων που γίνεται η επέμβαση.  Εγγυάται ότι τα φάρμακα που θα 
χρησιμοποιηθούν συμφωνούν με τους κανόνες της Ε.Ε., CE, έχουν μεγάλη διάρκεια 
δράσης, είναι αποτελεσματικά και ασφαλή για τον χρήστη και το περιβάλλον.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει τους υπαλλήλους του τους οποίους χρησιμοποιεί 
για την εκτέλεση της σύμβασης  ως αποκλειστικός εργοδότης. Η ασφάλιση θα 
αποδεικνύεται με προσκόμιση είτε του βιβλιαρίου είτε βεβαίωσης του ΙΚΑ. Υποχρεούται 
επίσης να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη 
σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων 
εφαρμογών, την οποία υποχρεούται να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης.  
Με βάση την προϋπάρχουσα εμπειρία, υποχρέωση της Αναδόχου αποτελεί η 
πραγματοποίηση έως 5 έκτακτων επεμβάσεων οι οποίες θα ζητηθούν γραπτώς από την 
ΤΥ/ΙΤΕ εάν υπάρξει ανάγκη. Αν απαιτηθούν επιπλέον έκτακτες επεμβάσεις θα πρέπει να 
επανεξετασθεί ο τρόπος και η διαδικασία των επεμβάσεων μυοκτονίας και εντομοκτονίας.   

Ο ανάδοχος είναι ενήμερος για την υποχρέωση του ΙΤΕ να δημοσιοποιεί στοιχεία της 
σύμβασης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και αποδέχεται την δημοσιοποίηση στο 
μέτρο και την έκταση που απαιτείται για την τήρηση της.  

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος  Α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τεύχος Α’ 147/8.8.2016).  

Φάρμακα  
Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την απεντόμωση και την μυοκτονία θα πρέπει 
ναι είναι αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα και συγκεκριμένα θα πρέπει:  
-Να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας και να γίνεται 
συνδυασμός αυτών και εναλλαγή.  
-Να έχουν κατατεθεί οι άδειές του στην ΤΥ/ΙΤΕ 
-Να έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς  
-Να είναι άοσμα, ατοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες  
-Τα προϊόντα εφαρμογής θα πρέπει να μην είναι βλαπτικά στα τρόφιμα, στα σκεύη καθώς 
επίσης και στον πάσης φύσεως εργαστηριακό εξοπλισμό. Τα μέσα εφαρμογής να μην 
λειτουργούν με έκλυση θερμότητας ή εκπομπή βλαβερής για την υγεία ακτινοβολίας, για 
την αποφυγή κινδύνων έκρηξης, πυρκαγιάς, ατυχημάτων.  
-Να είναι αποτελεσματικά και να μην λερώνουν τους τοίχους.  

 



 
-Να αναφέρονται ρητά τα ονόματα των σκευασμάτων και σε περίπτωση αλλαγής τους να 
προσκομίζονται από τον ανάδοχο τα στοιχεία των νέων σκευασμάτων.  
-Η αποτελεσματική καταπολέμηση των εντόμων απαιτεί συχνή εναλλαγή φαρμάκων και 
αυτό για δύο λόγους: α) για να μην υπάρχει εθισμός των εντόμων στα φάρμακα και β) για 
να εκμεταλλευόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιμέρους ιδιότητες του κάθε 
φαρμάκου. 

Ο Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΙΤΕ 
 
 

Νεκτάριος Ταβερναράκης 

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &  ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας στο σύνολο των εγκαταστάσεων και 
κτηρίων του ΙΤΕ για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπλέον έτη και προμήθεια 
πενήντα (50) δολωματικών σταθμών»  
CPV: 90921000-9/ Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 
 
Προϋπολογισμός για τα τρία έτη: Δέκα Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα Ευρώ (10.950,00€) 
πλέον ΦΠΑ 24%  
Προϋπολογισμός για ένα έτος : Τρεις Χιλιάδες Εξακόσια Πενήντα Ευρώ (3.650,00€) πλέον 
ΦΠΑ 24%  
     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ονοματεπώνυμο 
ή Επωνυμία εταιρείας  

ΑΦΜ  

Διεύθυνση  Τ.Κ.  

Τηλέφωνα  

Ηλεκτρονική δ/νση  
 

Περιγραφή 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΤΡΙΑ ΕΤΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΤΡΙΑ ΕΤΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) 

 
Υπηρεσίες απεντόμωσης και 
μυοκτονίας στο σύνολο των 
εγκαταστάσεων και κτηρίων του 
ΙΤΕ 

(αριθμητικά) 
 
 

……………… 

(αριθμητικά) 
 
 

……………….. 

(αριθμητικά) 
 
 

……………… 

 ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ  

Προμήθεια των πενήντα (50) 
δολωματικών σταθμών  

  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  
 
………………………………………………………….…………Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για τρεις (3) μήνες. 
 
 

.............................. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
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