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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λαμία 4.7.2017
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Αρίθ. Πρωτ. 4117

(Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Προσωπικού – Οικονομικού
ο

Ταχ. Δ/νση: 3 Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ
Τ.Κ. 35100, Λαμία
ΤΗΛ. 22310 – 60161
FAX: 22310 – 33945

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει τη:
«Εντομοκτονία-Μυοκτονία-Απολύμανση και οφιοαπώθηση όλων των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι»
Συνολικού Προϋπολογισμού 12.400,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη:
Α. τις ισχύουσες διατάξεις νόμου, και συγκεκριμένα
1.

Του π.δ.100/2013 (ΦΕΚ 135Α/5.6.2013) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ
190Α/16.9.2013).

2.

Του ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28Α) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

3.

Του άρθρου 3, του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (ΦΕΚ 161Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.

Του π.δ.136/2011 (ΦΕΚ 267Α) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από
το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.87/2014 (ΦΕΚ 131Α΄).

5.

Του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει.

6.

Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
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7.

Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 10
του ν. 4337/2015 ΦΕΚ Α 129).

8.

Της Πράξης 6/28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38 Α) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή
της παρ.6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012».

9.

Του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013
– 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10.

Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11.

Του ν. 4441/2016 , άρθρο 22 (Α΄ 227) - «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», τροποποίηση του ν. 4412/16.

12.

Ν.4446/2016, άρθρο 50 (Α' 240), τροποποίηση του ν. 4412/16.

13.

Ν.4447/2016, άρθρο 46 (Α' 241), τροποποίηση του ν. 4412/16.

14.

Ν.4456/2017, άρθρο 34 και άρθρο 49 (Α' 24), τροποποίηση του ν. 4412/16.

15.

Το υπ’ αριθμ. 3165Β/3.10.2016 ΦΕΚ περί «Ορισμού Αναπληρωτών Προέδρου και Ανάθεση
Αρμοδιοτήτων» του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

16.

Τις, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές
διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα παρούσας
και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμου, ή Π.Δ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Β. τις αποφάσεις, και συγκεκριμένα:
1.

Την υπ’ αριθ. 113/27.6.2017 (ΑΔΑ: 66ΗΑΟΞΑ0-ΜΚΠ) Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την
«Εντομοκτονία-Μυοκτονία-Απολύμανση και οφιοαπώθηση όλων των κτιρίων και του περιβάλλοντα
χώρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι».

2.

Την αριθ. 565/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΛΗΟΞΑ0-Β7Ρ) Απόφαση Δημοσιονομικής Δέσμευσης του Τμήματος
Προϋπολογισμού & Δαπανών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

3.

Την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία έχει καθοριστεί με την υπ΄ αριθμ. 113/27.6.2017
απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
Τη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά - με τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη Αναδόχου
για την «Εντομοκτονία-Μυοκτονία-Απολύμανση και οφιοαπώθηση όλων των κτιρίων και του περιβάλλοντα
χώρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι», συνολικού
προϋπολογισμού: δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α. (που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%) σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0439α, μέσω του Τακτικού
Προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2017.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανάδειξη Αναδόχου για τη «Εντομοκτονία-Μυοκτονία-Απολύμανση και οφιοαπώθηση όλων των κτιρίων και του
περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι»,
συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. (που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά - με τη χαμηλότερη τιμή.
Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους Κωδικούς 90922000-6:Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών
εντόμων και 90923000-3: Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων, βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας
Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).
NUTS (Γεωγραφικοί προσδιορισμοί εκτέλεσης της σύμβασης):
ΛΑΜΙΑ
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΘΗΒΑ
ΨΑΧΝΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

GR244
GR245
GR241
GR242
GR243

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 21.7.2017 και ώρα 11.00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει
και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών
είναι το Γραφείο Προμηθειών στο Διοικητήριο του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην Λαμία (Διεύθυνση: 3ο χλμ
Π.Ε. Οδού Λαμίας Αθήνας, Λαμία, Τ.Κ. 35100).
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού
ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στο Τμήμα
Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην Λαμία και στη Διεύθυνση: 3ο χλμ Π.Ε. Οδού
Λαμίας Αθήνας, Λαμία, Τ.Κ. 35100, έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου (από το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΤΕΙ στην
Λαμία) της ημέρας υποβολής της προσφοράς.
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα αλλά
δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή και τα εξής:
ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ, ΛΑΜΙΑ, ΤΚ 35100
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4117/4.7.2017
για την «Εντομοκτονία-Μυοκτονία-Απολύμανση και οφιοαπώθηση όλων των κτιρίων και του περιβάλλοντα
χώρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι»
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21.7.2017
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι που θα
φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ.
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :
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Α. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
i.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, ότι έλαβαν γνώση της
παρούσας προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους.

ii.

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:
-

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και
συγκεκριμένα για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.

-

δεν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του ΠΔ 118/2007.

-

δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με την περ.
(3) του εδ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

-

ως προς τα νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του
εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

-

είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό επιμελητήριο
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-

ότι όλα τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

2. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το αρμόδιο Υπουργείο.
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό
τους.
Β. Φάκελο με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> όπου θα πρέπει:


Να περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεθόδων μυοκτονίας, απεντόμωσης και
απολύμανσης, και



Να αποδεικνύεται η καταλληλότητα των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Προς τούτο
απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά οι εγκρίσεις, των προτεινόμενων προς χρήση
σκευασμάτων, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς επίσης και τα Δελτία
Ασφαλείας (MSDS) αυτών.

Για τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω απολύμανσης-απεντόμωσης-μυοκτονίας θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη, τα κάτωθι:
1) Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για τις απολυμάνσεις θα πρέπει να μην παρουσιάζουν
κινδύνους για την υγεία των ατόμων που θα έρθουν τυχόν σε επαφή με αυτά. Να μην είναι τοξικά, να
είναι σχεδόν ή εντελώς άοσμα και να μην χρωματίζουν, δηλαδή να μην περιλαμβάνουν έλαια ή
διαλύτες που βλάπτουν τις επιφάνειες και να μην προκαλούν βλάβες, στα υπάρχοντα μηχανήματα και
να μη διαταράσσεται η σχέση θερμοκρασίας – υγρασίας.
2) Να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
που να καλύπτουν τις ανάγκες απολύμανσης - μυοκτονίας – απεντόμωσης.
3) Η επίβλεψη των εφαρμογών θα γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα της αναδόχου που θα
υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών και ελέγχου για
κάθε επίσκεψη.
4) Η κατανομή των φαρμάκων πρέπει να αφήνει υπολειμματική δράση, μη τοξική. Να γίνεται εφαρμογή σε
όλους τους χώρους με ψεκαστήρα χαμηλής πιέσεως για να υπάρχει έλεγχος του σημείου ψεκασμού.
Να γίνεται ψεκασμός όλων των επιφανειών εντός των αεραγωγών των αποχετεύσεων και των
φρεατίων για να καλυφθεί όλο το δίκτυο και για την καταπολέμηση κυρίως της κατσαρίδας.
5) Η μέθοδος καταπολέμησης τρωκτικών θα στηρίζεται στην τοποθέτηση δολωματικών σταθμών σε
κρίσιμα σημεία ελέγχου. Στους σταθμούς αυτούς τοποθετούνται αντιπηκτικά δολώματα. Κάθε
δολωματικός σταθμός, θα έχει ειδική πινακίδα που θα φέρει τον αριθμό του δολωματικού σταθμού.
Όλα τα σημεία ελέγχου θα αποτυπωθούν σε σχέδιο κάτοψης του χώρου το οποίο παραδίδεται σε
εμάς.
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6) Η επιλογή μυοκτόνων σκευασμάτων θα γίνει από την λίστα των εγκεκριμένων σκευασμάτων για χρήση
σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα σκευάσματα θα
παρουσιάζουν σταθερότητα και θα πρέπει να παραμένουν αναλλοίωτα σε δύσκολες καιρικές
συνθήκες.
7) Με τη χρήση των δολωματικών σταθμών, εναρμονίζεται η εργασία της μυοκτονίας με την προστασία
του περιβάλλοντος.
8) Να προβλέπονται διαδικασίες καταπολέμησης φιδιών κατά την πρώτη εφαρμογή για τις εγκαταστάσεις
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα κτίρια όλων των πόλεων.
Περιγραφή των κτιρίων:
Α. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι . Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.
α) ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ (1.460 m2) και ΝΕΟ (1200 m2))
β) ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΟΛΩΝ Σ.Τ.ΕΦ. ΚΑΙ Σ.Ε.Υ.Π.: 8.300τ.μ.
γ) ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και των υπογείων χώρων): 4.000τ.μ.
δ) ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Σ.Ε.Υ.Π.: 2.250τ.μ.
ε) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 48.600τ.μ.
Β. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά.
α) Ισόγειο, Κτήριο Α' Όλα τα Γραφεία (Αναπληρωτή Προέδρου, Συμβουλίου ΤΕΙ, Πρωτοκόλλου, Γραμματείας
και υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Γραμματειών Τμημάτων, Βιβλιοθήκη, κλπ.) και Τουαλέτες, και των χώρων που
βρίσκονται στο ισόγειο της σπουδαστικής εστίας, (1620) τ.μ περίπου
β) Κεντρική Είσοδος του Ιδρύματος, Διάδρομοι ισογείου κτηρίου Α' , Μεγάλο Αμφιθέατρο Ισόγειο, Κτήριο Β0
(Αίθουσες και Γραμματεία Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ) Διάδρομοι κτηρίου Β (Β0, Β 100 Β200) καθώς και τα
wc αυτών 1220 τ.μ περίπου
γ) 1ος Όροφος Κτήριο Β1 (Αίθουσες 1,3,5,7,13,15,17 συν 4 γραφεία συν γραφείο Διευθυντή ΣΔΟ συν
Αίθουσες 2,4,6,8,10,12,14,16,18) 1880 τ.μ περίπου
δ) 1ος Όροφος, Κτήριο Β2 (Αίθουσες 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17 συν 4 γραφεία συν 1 γραφείο
Προϊσταμένου) 1300 τ.μ περίπου
ε) 1ος Όροφος, Κτήριο Γ1 (Αίθουσες 1,3,5,7,9 συν γραφεία) , Διάδρομοι κτηρίου Γ (Γ100, Γ200) καθώς και τα
WC αυτών, 1400 τ.μ περίπου
στ) 2ος Όροφος Κτήριο Γ2 (Αίθουσες 1,3,5,7,9,11 συν γραφεία συν γραφείο Διευθυντή ΣΤΕΦ) 1870 τ.μ
περίπου
ζ) 2ος Όροφος, Κτήριο Δ (Αίθουσες 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) Διάδρομοι κτηρίου Δ (Δ200) καθώς και τα
wc αυτών και το διάδρομο των νέων αιθουσών, 4000 τ.μ περίπου και 2ος Όροφος Νέα Κτήρια Πτέρυγα Δ
(Αίθουσες ΔΝ1,ΔΝ2, ΔΝ3) 600 τ.μ περίπου
η) Κτήριο Ε΄ Εσωτερικοί χώροι
θ) Ταράτσες κτηρίων Β,Γ,Δ. Εξωτερικοί χώροι κτηρίου Ε. Εξωτερικοί χώροι του Ιδρύματος, δρόμοι, αλάνες
πλακόστρωτα Υαλοπίνακες μέσα - έξω των διαδρόμων.
ι) Όλο το κτήριο της σπουδαστικής εστίας, εκτός των δωματίων δηλαδή τουαλέτες, κοινόχρηστοι χώροι,
διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, ταράτσες ισόγειο, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων , γραφεία
Ισογείου κτηρίου Σπουδαστικής Εστίας, 4.000 m2 περίπου.
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ια) Εξωτερικοί χώροι: Όλοι οι περιβάλλοντες χώροι των κτηρίων
Γ. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Θήβα.
α) Όλοι οι χώροι στη Θήβα 800τ.μ. περίπου.
β) Εξωτερικοί χώροι: όλοι οι περιβάλλοντες χώροι των κτηρίων.
Δ. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα.
Ι) Κτήριο Α1 :1,324,23 m2 +150(διάδρομοι)=1.474,23 m2
α) Όλοι οι χώροι ισογείου, 1ου ορόφου και των αιθουσών που στεγάζονται σε οίκημα του εξωτερικού
προαυλίου χώρου και περιλαμβάνουν:
i. Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας: 784 m2.
ii. Δέκα επτά (17) χώροι Γραφείων: 273,21 m2 .
iii. Εννέα (9) χώροι υγιεινής: 81,76 m2.
iv.Χωλ (2)-Είσοδος( 1 )-Θυρωρείο( 1): 184, 94m2
β) Διάδρομοι-Κλιμ/σια : 150 m2 (περίπου)
ΙΙ) Κτήριο Γ : 260,28 m2+20 διάδρομοι)=280,28 m2
(Χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ)
α) Όλοι οι χώροι ισογείου, περιλαμβάνουν:
i. Χώροι κυκλοφορίας -Εισόδου : 55,21 m2.
ii. Χώροι Αμφιθεάτρου : 187,10 m2 .
iii. Τέσσερεις (4) χώροι υγιεινής: 81,76 m2.
iv.Χωλ (2)-Είσοδος (1)-θυρωρείο(1): 184,94m2
β) Διάδρομοι -Κλιμ/σια : 20 m2 (περίπου)
γ) Εξωτερικοί χώροι: Όλοι οι περιβάλλοντες χώροι των κτηρίων Διοίκησης και διδασκαλίας
Ε. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι.
α) Κτήριο Διοίκησης και διδασκαλίας, όλοι οι εσωτερικοί χώροι: 2.600 τ.μ.
β) Εξωτερικοί χώροι: Όλοι οι περιβάλλοντες χώροι των κτηρίων Διοίκησης και διδασκαλίας και του Κτηρίου
Σπουδαστικών δωματίων.
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Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, με ποινή αποκλεισμού.
Γ. Φάκελο με την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφεται μια προσφερόμενη τιμή, για δύο εφαρμογές όλων των κτιρίων και του
περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι.
Σημειώνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται τόσο προ ΦΠΑ, όσο και μετά ΦΠΑ.
Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει όλα τα κτίρια και του περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη
Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και
σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή της τεχνικής
προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

9

17PROC001637574 2017-07-04
Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού πραγματοποιεί
επιτόπου κλήρωση για την ανάδειξη μειοδότη. Στην κλήρωση παρευρίσκονται όλοι οι προμηθευτές που
πρόσφεραν ισότιμες προσφορές.
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο
Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, εις διπλούν. Το πρακτικό προωθείται προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου
για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Στην
ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο προμηθευτής θα πρέπει να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται, πριν την υποβολή των προσφορών, να προβούν σε αυτοψία των χώρων του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να είναι σε θέση να συντάξουν ορθά τις προσφορές τους.
Σημείωση: Από τη παροχή των υπηρεσιών εντομοκτονίας-μυοκτονίας-απολύμανσης και φιδοκτονίας
εξαιρούνται οι χώροι των κυλικείων και εστιατορίων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31.12.2017. Οι εφαρμογές απολύμανσης - απεντόμωσης – μυοκτονίας θα είναι δύο για κάθε
κτίριο των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας όπως περιγράφονται παραπάνω και θα
πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με αρμόδιο υπάλληλο που θα ορίσει το Ίδρυμα. Μετά το τέλος των
εφαρμογών θα παραδίδονται στην αρμόδιο επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών:
α) τα πιστοποιητικά απεντόμωσης – μυοκτονίας για κάθε κτίριο και
β) οι εκθέσεις που θα περιγράφουν τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τις καταναλώσεις τρωκτικοκτόνων,
τον έλεγχο των εντομοπαγίδων, παγίδων για τα φίδια, καθώς επίσης τις παρατηρήσεις – προτάσεις για την
αντιμετώπιση προβλημάτων.
Σε περίπτωση εμφάνισης έκτακτου προβλήματος, ο ανάδοχος, θα καλείται να το αντιμετωπίσει χωρίς την
επιβάρυνση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με επιπρόσθετο χρηματικό ποσό.
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες
από την κανονική λήξη, με τους ίδιους όρους και το ίδιο συμβατικό τίμημα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα
αντιλέξει ο συμβασιούχος προμηθευτής.
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ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει τμηματικά σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, που θα ανέρχεται στο 50% του
συνολικού τιμήματος, θα καταβληθεί μετά την πρώτη εφαρμογή και μετά την έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής από τις αρμόδιες κατά τόπου επιτροπές του ΤΕΙ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής,
κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών. Η δεύτερη δόση, που θα ανέρχεται στο υπόλοιπο 50%
του συνολικού τιμήματος, θα καταβληθεί μετά την δεύτερη εφαρμογή απολύμανσης – απεντόμωσης –
μυοκτονίας και μετά την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από τις αρμόδιες κατά τόπου
επιτροπές του ΤΕΙ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το
διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου.
Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας του οικονομικού έτους 2017 και τον ΚΑΕ
0439α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (τηλ. 2231060161,2231060158)
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από τη σύμβαση που θα
υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ή από τα Δικαστήρια
Λαμίας.
Το σώμα της παρούσας προκήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ (www.teiste.gr), στο «Διαύγεια» και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Konstantinos
Papadopoulos

Digitally signed by Konstantinos
Papadopoulos
Date: 2017.07.04 14:49:24 +03'00'

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
11

