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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αρ 117 Ν 4412/2016
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΤΟΝΕΡ- ΦΡΕΑΤΙΟ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
CPV

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

120 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΕ :
111,113,116 /2017

Κ.Α.Ε.
Α/Α
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1731,1899,0889
ΑΑ 1836 ΑΔΑ: ΩΒΛ1ΟΡ1Π-ΛΜΥ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
30125110-5,24455000-8,43611700-6

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

17 REQ006309671,17 REQ006309742, 17 REQ006309938,
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Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την
παραπάνω προμήθεια προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το υπό
προμήθεια είδος έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν 4412 /2016,
και θα
απευθύνονται στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, παράρτημα Πάτρας
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 Ο αριθμός της μικροπρομήθειας ΑΕ τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά
 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΤΕΥΔ /Ν 4412/2016
Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑ Ι )
Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΕ
3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την
δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών
επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της
Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε
περίπτωση που δεν περιλαμβάνοντα στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία
προς τούτο.
5. Χρόνος παράδοσης :

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με
φαξ η e-mail.
2. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα με το Ν 4412 /2016,
3. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συμβατικού είδους.
4. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά οπως ορίζονται από το νόμο .
6. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞ
ΗΣ

Α.Ε 111 /
2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΟΝΕΡ SAMSUNG MLTD111S

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΙΘΑΝ
ΗΜΕΡΟΜΗ
Η
ΝΙΑ
ΔΑΠΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
ΣΕ
Ν
ΕΥΡΩ

27-6-2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΕΛΕΝΗ ΛΑΤΣΗ
664,64€
(ΜΕ ΦΠΑ ) ΤΗΛ.:2610 635972

ΑΔΑ: ΩΝΗ1ΟΡ1Π-ΟΥΕ

17PROC006310897
2017-06-12
TEM 3

e-mail:
patra@ekab.gr

ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
SAMSUNG MFP LASER SLM2675FN
ΤΕΜ 3
ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON
PIXMA MG 2450 NO 545
BLACK XL
ΤΕΜ 2
ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON
PIXMA MG 2450 NO 546
COLOR XL

10ΠΜ

ΤΕΜ 2
TONER HP LASER JET
P1102 85 A
TEM 3
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΕΛΕΝΗ ΛΑΤΣΗ
ΤΗΛ.:2610 635972
e-mail:
patra@ekab.gr

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
AE 113 /2017

1100 ΤΜ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΚΑΒ
ΠΑΤΡΑΣ

27-6-2017
496,00€
(ΜΕ ΦΠΑ )
10ΠΜ
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ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΗΛ.:2610 635937
e-mail:
patra@ekab.gr

ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ
500Χ500Χ40
AE 116 /2017

27-6-2017
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

38,44€
(ΜΕ ΦΠΑ )
10ΠΜ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΚΑΒ
ΠΑΤΡΑΣ
ΑΕ 113

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Γενικοί όροι
Με την ανάθεση του έργου ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση του συνόλου των
εγκαταστάσεων, θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και θα εκτιμήσει τα προβλήματα με στόχο να
εκπονήσει στρατηγική αντιμετώπισή τους.
•
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις εργασίες μυοκτονίας εντομοκτονίας είτε
προληπτικά είτε κατασταλτικά σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ΕΚΑΒ και των
κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου και την εποχή και σε κάθε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η ημέρα και η ώρα εφαρμογής των εργασιών θα καθορίζεται από το
ΕΚΑΒ ύστερα από επικοινωνία – συνεργασία με τον ανάδοχο.
•
Ο ανάδοχος να ανταποκρίνεται άμεσα (εντός 24 ωρών) σε κάθε κλήση του ΕΚΑΒ για την επίλυση
εκτάκτου προβλήματος παρασίτων προκύπτει. Σε περίπτωση μη προσέλευσης σε έκτακτη κλήση, το
ΕΚΑΒ θα δύναται με μονομερή απόφαση να αναθέσει τις απαιτούμενες ενέργειες σε άλλο συνεργείο,
παρακρατώντας την αμοιβή από τον ανάδοχο και να προβεί σε καταγγελία σύμβασης.
•
Ο ανάδοχος να διαθέτει ισχύουσα άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους
χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οποία θα επισυνάπτει σε
φωτοαντίγραφο.
•
Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά το ISO 9001, για
παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων, επισυναπτόμενο σε αντίγραφο.
•
Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
•
Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ
1801, το οποίο θα επισυναφθεί με αντίγραφο.
•
Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπου ISO 14001, επισυναπτόμενο σε αντίγραφο.
•
Ο ανάδοχος να απασχολεί ένα (1) τουλάχιστον υπεύθυνο επιστήμονα (Επόπτη Δημόσιας Υγείας,
Γεωπόνο, χημικό κλπ), ως μόνιμο προσωπικό με εμπειρία στο αντικείμενο. Η απασχόληση του υπεύθυνου
επιστήμονα να αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια απεντόμωσης – μυοκτονίας της Εταιρείας από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
•
Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται όπως ορίζεται και από το νόμο, υπό την
επίβλεψη του υπεύθυνου επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.
•
Ο ανάδοχος να διαθέτει συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για
βλάβη, σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων
εφαρμογών.
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•
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων
και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο
προσωπικό του. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής,
καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των επισκεπτών.
•
Ο ανάδοχος με την προσφορά του οφείλει να περιγράψει ακριβώς, τον εξοπλισμό και τα
σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει.
•
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά εγκεκριμένα σκευάσματα από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και να προσκομίσει τις εγκρίσεις των φαρμάκων
που θα χρησιμοποιηθούν στην αρμόδια υπηρεσία.
Για όσες από τις ως άνω περιπτώσεις αφορούν ιδιωτικά έγγραφα, θα πρέπει το επισυναπτόμενο
φωτοαντίγραφο να προέρχεται από αντίγραφο ιδιωτικού εγγράφου το οποίο έχει επικυρωθεί σε δικηγόρο ή
από πρωτότυπο ιδιωτικού εγγράφου που φέρει θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ του
άρθρου 1, του Ν. 4250 (ΦΕΚ 74/Α΄/ 26.03.2014).
Η μη κατάθεση των ανωτέρων αποδεικτικών συνεπάγεται αυτόματα και την απόρριψη της προσφοράς.
Ο ανάδοχος οφείλει να αποδεικνύει την εμπειρία του με τα εξής στοιχεία:
•
Κατάθεση λίστας έργων με περιγραφή μεγέθους, διάρκεια εφαρμογής κλπ.
•
Επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια των εφαρμοστών του.
Προδιαγραφές έργου
Έλεγχος Τρωκτικών
Προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου δολωματικών σταθμών ασφαλείας για την προστασία των
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων ή αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ή κατεστραμμένων
δολωματικών σταθμών με νέους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας.
Οι συγκεκριμένοι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας να προσφέρουν:
•
Προστασία του δολώματος από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες αυξάνοντας έτσι την
αποτελεσματικότητα του προγράμματος και την λήψη των απαραίτητων μετρήσεων.
•
Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό πλαστικό μεγάλης αντοχής, που αντέχει στις τυχόν
καταπονήσεις.
•
Να αποκλείουν την διασπορά τρωκτικοκτόνου όπως για παράδειγμα με την ανοξείδωτη βέργα που
διαθέτουν και όπου αναρτάται το φάρμακο η διασπορά του καθίσταται σχεδόν αδύνατη.
•
Ο χειρισμός να είναι εφικτός μόνο με το ειδικό κλειδί που διαθέτουν επιτρέποντας το άνοιγμα τους
μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Στην πιθανή περίπτωση που κριθεί αναγκαία η τοποθέτηση επιπλέον δολωματικών σταθμών προς χάριν
της πιστοποιημένης απουσίας από τους χώρους, αυτοί θα τοποθετηθούν χωρίς επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση.
•
Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα στερεωθούν μόνιμα στο έδαφος, θα αριθμηθούν, και θα διαθέτουν
την κατάλληλη σήμανση.
•
Θα γίνονται προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων
σκευασμάτων ανάλογα με την εξέλιξη της έντασης της προσβολής.
•
Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν τρωκτικοκτόνα σκευάσματα σε μορφή κηρώδους κύβου
(wax block) ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης και ταυτόχρονα να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασποράς τους. Οι δολωματικοί σταθμοί να είναι υψηλής αντοχής και
ασφάλειας, προκειμένου να καταστεί απαγορευτική η έκθεση ανθρώπων ή άλλων οργανισμών μη στόχων
πέρα των τρωκτικών στο τρωκτικοκτόνο σκεύασμα.
•
Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν και θα επισημανθούν σε κατόψεις των κτιρίων και θα
παραδοθούν στους υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου.
•
Στην περίπτωση ενεργής προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιμετώπιση θα είναι άμεση και η
καταστολή θα γίνει με μηχανικά μέσα σύλληψης (κόλλες, παγίδες πολλαπλών συλλήψεων κ.α.)
παράλληλα με τη χρήση των δολωματικών σταθμών.
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•
Τα σκευάσματα που προβλέπεται κατά τη διάρκεια του έργου να χρησιμοποιηθούν είναι μορφής
κηρώδους κύβου (wax block).
•
Προβλέπεται η δόλωση σε όλα τα φρεάτια που υπάρχουν στους χώρους και ο τακτικός επανέλεγχος
τους.
•
Ανά μήνα θα υποβάλλονται εκθέσεις πεπραγμένων όπου θα περιλαμβάνονται οι
πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές θα
περιλαμβάνουν κάτοψη των χώρων με επισήμανσης των αριθμημένων δολωματικών σταθμών και
καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου ανά σταθμό (μετρήσεις κατανάλωσης τρωκτικοκτόνου
δολώματος). Με τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται και θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των
παρεμβάσεων.
Έλεγχος Βαδιστικών Εντόμων (Κατσαριδών)
•
Θα εγκατασταθεί δίκτυο παρακολούθησης με δολωματικούς σταθμούς βαδιστικών εντόμων σε
επιλεγμένες θέσεις και σε ικανό αριθμό προκειμένου να παρακολουθείται δυναμικά η ένταση και η φύση
του προβλήματος. Οι δολωματικοί σταθμοί δεν θα εμπεριέχουν καμία δραστική ουσία και θα είναι
εντελώς ακίνδυνες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το δίκτυο θα καλύπτει το σύνολο των δομημένων
χώρων υπόγειων, ισόγειων καθώς και τους ορόφους και θα αποτελείται από δολωματικούς σταθμούς
σύλληψης βαδιστικών εντόμων, οι οποίοι θα περιέχουν στο εσωτερικό τους προσελκυστικό τροφής και
κολλώδη επιφάνεια. Ο συνολικός αριθμός θα είναι τέτοιος που θα επιτρέπει την πιστοποίηση της απουσίας
βαδιστικών εντόμων στο σύνολο των δομημένων χώρων. Προβλέπεται η δημιουργία δικτύου που θα
περιλαμβάνει παγίδες βαδιστικών εντόμων με προσελκυστικό τροφής.
•
Άμεσα με την ανάληψη του έργου θα γίνει καθολική και εντατική εφαρμογή εγκεκριμένου
κατσαριδοκτόνου gel στους χώρους τροφίμων (π.χ κυλικεία) καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους
.
•
Οι Προγραμματισμένες Επιθεωρήσεις θα γίνονται κατ’ ελάχιστον μία φορά τον μήνα.
•
Με τον εντοπισμό προβλήματος παρουσίας βαδιστικών εντόμων θα γίνεται εφαρμογή
κατσαριδοκτόνου gel στους δομημένους χώρους για τον έλεγχο του όποιου προβλήματος παρουσίας
κατσαριδών.
•
Ψεκασμοί εντομοκτονίας θα γίνονται στα φρεάτια, σε εξωτερικούς χώρους, στους υπόγειους,
ισόγειους χώρους, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής κατσαριδοκτόνου gel και εφόσον
απαιτείται τρείς εφαρμογές το χρόνο, μία ανά τετράμηνο.
•
Τόσο η εφαρμογή gel όσο και οι ψεκασμοί ανάλογα με τα ευρήματα του δικτύου παγίδων σύλληψης
αλλά και τις μαρτυρίες των χρηστών του χώρου, θα επαναλαμβάνονται σε με σκοπό την μόνιμη και
καθολική απουσία κατσαριδών.
•
Προβλέπεται η εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών, εκνεφώσεων (ULV), ή οποιασδήποτε
εγκεκριμένης και ενδεδειγμένης μεθόδου σε περίπτωση προσβολής από κοριούς, τσιμπούρια, ψύλλους κ.α
•
Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων στο δίκτυο των παγίδων σύλληψης βαδιστικών εντόμων θα
παρουσιάζονται κάθε μήνα στις εκθέσεις πεπραγμένων.
•
Προβλέπεται το άνοιγμα των φρεατίων και ο ψεκασμός τους έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η
προσβολή κυρίως από το είδος κατσαρίδας Periplanetta americana.
Έλεγχος Ιπταμένων Εντόμων
Κατά τους κρίσιμους μήνες Μάρτιος – Οκτώβριος θα διενεργούνται υπολειματικοί ψεκασμοί σε
εξωτερικούς χώρους ανάπαυσης και αναπαραγωγής εντόμων. Ειδικότερα για το χώρο των κυλικείων
προβλέπεται η εφαρμογή ειδικού επιχρίσματος για τον έλεγχο της οικιακής μύγας.
Προγραμματισμένες Επιθεωρήσεις
•
Οι Προγραμματισμένες Επιθεωρήσεις θα γίνονται όπως περιγράφονται παραπάνω.
•
Κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων θα ελέγχονται και θα καταγράφονται οι καταναλώσεις
τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων ανά σταθμό, θα αναπληρώνονται οι όποιες ελλείψεις θα γίνονται οι
αναγκαίες αντικαταστάσεις υλικών (κόλλες παγίδων σύλληψης εντόμων, τυχών κατεστραμμένες παγίδες,
σκευάσματα) και θα καταγράφονται οι αριθμοί των συλληφθέντων εντόμων.
•
Τα ευρήματα των δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης θα καθορίζουν, μαζί με τα όποια
άλλα ευρήματα παρουσίας παρασίτων και τις μαρτυρίες του προσωπικού, τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.
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•
Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των
επιθεωρήσεων ρουτίνας και θα αφορούν το σύνολο των παρασίτων που αντιμετωπίζονται (τρωκτικά,
κατσαρίδες, μύγες, ψύλλοι, μυρμήγκια κλπ.)
Πιστοποίηση αποτελεσμάτων – Παρακολούθηση έργου
Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι δράσεις που θα πραγματοποιούνται, θα καταγράφονται σε
κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα που θα δίνει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης, ανάλυσης και
επεξεργασίας των δεδομένων.
Μέσω του προγράμματος πραγματοποιείται η χωροθέτηση των δολωματικών σταθμών και του δικτύου
σύλληψης βαδιστικών εντόμων. Επίσης μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος είναι δυνατή η
αποθήκευση σε βάση δεδομένων των συμβάντων, επισκέψεων, εφαρμογών για κάθε χώρο του Κέντρου,
όπως και τη δημιουργία ιστορικού επισκέψεων, την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών, και την
έκδοση μηνιαίων πεπραγμένων.
Θα παραδοθεί στην αρμόδια Υπηρεσία φάκελος ελέγχου παρασίτων ο οποίος θα περιλαμβάνει τη
σύμβαση ανάθεσης του έργου (συμβόλαιο εργασιών), τα πρωτόκολλα παρακολούθησης των δολωματικών
σταθμών μυοκτονίας και των βαδιστικών εντόμων, τις εγκρίσεις των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται
(εγκρίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και δελτία ασφαλείας), τα δίκτυα
παρακολούθηση τρωκτικών και εντόμων επισημασμένα σε κάτοψη του Κέντρου, ημερολόγιο εργασιών
και πιστοποιητικά- βεβαιώσεις εργασιών.
Ανά μήνα θα υποβάλλονται εκθέσεις πεπραγμένων όπου θα περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες
δράσεις και τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν κάτοψη του
χώρου με επισήμανσης των αριθμημένων δολωματικών σταθμών και καταγραφή των αποτελεσμάτων
ελέγχου ανά σταθμό. Με τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται και θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των
παρεμβάσεων. Επίσης θα περιλαμβάνουν την καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου του δικτύου
παγίδων σύλληψης βαδιστικών εντόμων.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του φακέλου ελέγχου παρασίτων στο Κέντρο όπου
καταγράφονται και πιστοποιούνται όλες οι δράσεις και τα αποτελέσματα, κατά τρόπο που υπερκαλύπτει
τις όποιες απαιτήσεις εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών φορέων.
Χρήση παρασιτοκτόνων
•
Τα όποια παρασιτοκτόνα σκευάσματα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν την απαιτούμενη έγκριση των
αρμόδιων κρατικών φορέων.
•
Πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο χρήσης τους, την δραστικότητα τους, αντίδοτα κτλ. θα
δίδονται προφορικά και γραπτά στους υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου και θα
συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο ελέγχου παρασίτων.
•
Κριτήρια επιλογής των σκευασμάτων είναι η ελάχιστη τοξικότητα σε σχέση με το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα, η μέγιστη ασφάλεια εφαρμογής τους, η δυνατότητα χρήσης του χωρίς παρεμπόδιση των
λειτουργιών και η διακριτικότητα εφαρμογής τους.
Είναι επιβεβλημένη η στενή συνεργασία του αναδόχου με την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να
υπάρξουν άμεσα, μόνιμα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα με σεβασμό στο έργο των εργαζομένων, στην
υγεία των διαβιούντων στο χώρο και με την μέγιστη διακριτικότητα που απαιτείται.
Η μυοκτονία θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ……………. των κατωτέρω κτιρίων:
……ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ …………………………………….. (…1100…τ.μ.)
………………………………………….. (……τ.μ.)
………………………………………….. (……τ.μ.)
………………………………………….. (……τ.μ.)
Η απεντόμωση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ……………. των κατωτέρω κτιρίων:
……ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ…………………………………….. (…1100…τ.μ.)
………………………………………….. (……τ.μ.)
………………………………………….. (……τ.μ.)
………………………………………….. (……τ.μ.)
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Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στη
διαδικτυακή πύλη της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr.

-ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ.
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