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ΘΕΜΑ: «Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ
συνολικής διάρκειας δύο ετών».
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV 90921000-9 Υπηρεσίες

απολύμανσης κα εξολόθρευσης

Πληροφορίες:
Δρ. Δημήτριος Κ. Τσιράκος
ΠΕ10 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr

ΑΡΙΘ. Πρωτ :1216
Ημερομηνία: 15.09.2022
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:
ΦΠΑ (24)
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

:
:
:

4.193,54 €
1.006,45 €
5.200,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο
ετών».
Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη
διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ
συνολικής διάρκειας δύο ετών», ( CPV 90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης κα
εξολόθρευσης) για τις ανάγκες του χώρου με προϋπολογισθέν ποσό 5.200,00 € (ήτοι:
4.193,54 € + 1.006,45 € = 5.200,00€)
Η Υπηρεσία θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος
2020 και 2021 σύμφωνα να με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:
 τον Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/
08-08-2016).
 το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις»,
 την με αριθμό πρωτ. 04/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και
Υπηρεσιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
 την με αριθμό πρωτ. 39/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,
 τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον προϋπολογισμό και την συγγραφή υποχρεώσεων
που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση,
 τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2020 και 2021 της Ανάπτυξη Αθλητισμού
Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη των 5.200,00 €) με ΦΠΑ
24%.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 27.09.2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ στο Πρωτόκολλο της
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο, Τ.Κ. 71305 και
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πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας τηλ. 2810 264565 όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 της
Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται
αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
4. Η ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας του εξοπλισμού.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτεται.
7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
8. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ
ΟΤΑ.
Για την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ

Σελίδα 2 από 9

22PROC011258466 2022-09-16
ΘΕΜΑ: «Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ
συνολικής διάρκειας δύο ετών».
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV 90921000-9 Υπηρεσίες

απολύμανσης κα εξολόθρευσης

Πληροφορίες:
Δρ. Δημήτριος Κ. Τσιράκος
ΠΕ10 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr

ΑΡΙΘ. Πρωτ :1216
Ημερομηνία: 15.09.2022
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:
ΦΠΑ (24)
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

:
:
:

4.193,54 €
1.006,45 €
5.200,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η υπηρεσία αφορά την «Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας
δύο ετών», ( CPV 90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης κα εξολόθρευσης) για τις
όλων των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων (Παγκρήτιο, ΔΑΠΚΗ και ΝΚΓΗ)
τα
αρμοδιότητας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε ετήσια τακτική βάση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο
ανάδοχο με προϋπολογισθέν ποσό 5.200,00 € (ήτοι: 4.193,54 € + 1.006,45 € =
5.200,00€)
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΔΑΚΗ
Περιγραφή Εργασιών :
Οι χώροι που πρόκειται να γίνουν οι εργασίες Απολύμανσης – Μυοκτονίας –
Απεντόμωσης, είναι συνολικά:
1) Όλοι οι χώροι του Δ.Α.Π.Κ.Η και συγκεκριμένα :
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ - ΙΣΟΓΕΙΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ -1---ΥΠΟΓΕΙΟ – 2.
Στους παραπάνω χώρους, βρίσκονται ο χώρος Υποδοχής- Recepon, το γυμναστήριο
αποθήκες , γραφεία, αποδυτήρια και τουαλέτες αλλά και μηχανοστάσια ,
λεβητοστάσιο και ψυχροστάσιο.
2) Όλοι οι χώροι και στις 20 κερκίδες του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ Σταδίου του επιπέδου
0 (ισόγειο) που περιλαμβάνουν: κοινόχρηστους χώρους , χώρους υποδοχής , αίθουσες
αθλημάτων, γραφεία , αποδυτήρια, τουαλέτες αποθήκες κλπ
Στο επίπεδο 1 του Σταδίου.:
Αίθουσα Χορού μεταξύ των θυρών 16 και 17,
Αίθουσα Πολεμικών τεχνών μεταξύ των θυρών 12- 13 ,
Αίθουσα γραφείων στην θύρα 9 ΕΣΠΕΚ .ΣΥΔΚΑΚ κλπ
Γραφείο γυμναστηρίου στην 10
Στην Θύρα 1 : κυλικείο VIP, και αίθουσα συνεντεύξεων,
Κυλικεία θυρών και εσωτερικούς χώρους άθλησης θυρών
Αποδυτήρια βοηθητικού γηπέδου ,
Φυλάκια security & Εκδοτήρια εισιτηρίων
Βιομηχανικό κανάλι περιφερειακά του σταδίου
3)

Το Σύνολο της εγκατάστασης στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου στην
περιοχή Δυο Αορακια ( Ν.Κ.Γ.Η )
Στο Επίπεδο 0 : κοινόχρηστους χώρους , χώρους υποδοχής , αίθουσες αθλημάτων,
γραφεία , αποδυτήρια, τουαλέτες αποθήκες κυλικεία κλπ
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–επίπεδο 1 περιμετρικά στις κερκίδες θεατών όπου έχουμε τουαλέτες κυλικεία
αποθήκες 4 πυλώνες περιμετρικά του κλειστού όπου τα κλιμακοστάσια τους
οδηγούν από το επίπεδο -1 έως και το επίπεδο 2 ,( έξοδο προς ταράτσα κτηρίου.)
Φυλάκια security & Εκδοτήρια εισιτήριων
Επίσης περιμετρικά των κτηρίων ΔΑΠΚΗ του Παγκρητίου Σταδίου αλλά και του ΝΚΓΗ
βρίσκονται φρεάτια αποχέτευσης και σχάρες όμβριων, τα οποία επίσης θα πρέπει να
απολυμαίνονται κάθε φορά. Σε όλα τα παραπάνω τα παραπάνω μέρη στα πλαίσια της
σύμβασης προβλέπεται την πλήρωση των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση
άλλων που είναι καταστρεμμένοι. Οι δολωματικοί σταθμοί θα παραδοθούν στον
ανάδοχο από την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ:
8 εφαρμογές εντομοκτονίας κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο, Νοέμβριο, Ιανουάριο, Μάρτιο.
12 εφαρμογές μυοκτονίας (μία ανά μήνα) καθ’ όλο το έτος με χρήση κύβων συνολικά 40
γραμμαρίων σε 120-140 δολωματικούς σταθμούς.
Εφαρμογές κατά covid-19 όταν και εφόσον χρειαστεί.
ΔΑΠΚΗ
8 εφαρμογές εντομοκτονίας κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο, Νοέμβριο, Ιανουάριο, Μάρτιο.
12 εφαρμογές μυοκτονίας (μία ανά μήνα) καθ’ όλο το έτος με χρήση κύβων συνολικά 40
γραμμαρίων σε 30-35 δολωματικούς σταθμούς.
Εφαρμογές κατά covid-19 όταν και εφόσον χρειαστεί.
ΝΚΓΗ
8 εφαρμογές εντομοκτονίας κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο, Νοέμβριο, Ιανουάριο, Μάρτιο.
12 εφαρμογές μυοκτονίας (μία ανά μήνα) καθ’ όλο το έτος με χρήση κύβων συνολικά 40
γραμμαρίων σε 30-35 δολωματικούς σταθμούς.
Εφαρμογές κατά covid-19 όταν και εφόσον χρειαστεί.
Παράσιτα προς έλεγχο: ποντίκια, κατσαρίδες, ονίσκοι, μυριόποδα, μυρμήγκια, και
λοιπά έρποντα.
Δολώσεις τρωκτικοκτόνου σε δολωματικούς σταθμούς εγκατεστημένους μόνο σε
εξωτερικούς χώρους.
Τα δολώματα αντικαθίστανται με νέα, κάθε μήνα ανεξαρτήτως κατανάλωσης.
Δίκτυο σταθμών σύλληψης με δυνατότητα παρακολούθησης real me (wif) συλλήψεως
τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους. Άμεση-εντός 24ώρου-απόσυρση συλληφθέντων
τρωκικών.
Πλήρης μηνιαία καταγραφή ευτυμάτων τόσο όσο αφορά σε απεντόμωση όσο και σε
μυοκτονία με αποτύπωση θέσεων δολωματικών και καταναλώσεων για τρωκτικά και
καταγραφή πληθυσμού εντόμων
Σε φρεάτια και λοιπούς χώρους.
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Βεβαιώσεις, δελτία ασφαλείας, εγκρίσεις σκευασμάτων ως ορίζει ο νόμος.
Λήψη δείγματος σκευασμάτων σε τυχαίο χρόνο κατά την διάρκεια του έργου.
Πιστοποιήσεις Αναδόχου: ISO9001(Διαχείριση Ποιότητας),ISO45001(Ασφάλεια στην
Εργασία), ISO 14001(Περιβαλλοντική Διαχείριση).
Οι έκτακτες εφαρμογές απεντόμωσης/μυοκτονίας όταν προκύψει
επιπλέον χρέωση.

ανάγκη χωρίς

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
Την πλήρωση των ήδη υπαρχόντων 33 δολωματικών σταθμών στο ΔΑΠΚΗ , των
200 περίπου στις εγκαταστάσεις του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ καθώς και των 100 περίπου
στο ΝΚΓΗ με την κατάλληλη δραστική ουσία, κα΄θολη την διάρκεια που θα ισχύει η
σύμβαση του καθώς και να ενημερώνει εγγράφως την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για την
αποτελεσματικότητα των σταθμών μετά από κάθε έλεγχο.
Την παροχή βεβαίωσης Ασφαλιστικής Κάλυψης Αστικής Ευθύνης προς τρίτους
κατά την διάρκεια εργασιών απολύμανσης – απεντόμωσης, καθόλη την διάρκεια ισχύος
της σύμβασης.
Να τοποθετήσει και να συντηρεί τις ειδικές σημάνσεις σε κάθε δολωματικό
σταθμό που θα δηλώνει –σηματοδοτεί και προειδοποιεί για την ύπαρξη τους και θα
αποτρέπει μη ειδικούς να πλησιάζουν τους σταθμούς.
Ο ανάδοχος υποχρεούται Την έκδοση έγκυρου πιστοποιητικού Απολύμανσης –
Μυοκτονίας Απεντόμωσης των εγκαταστάσεων που θα βεβαιώνει την κάθε εργασία
ανά εφαρμογή , τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα αντίδοτα
τους, διάρκειας 3 μηνών έκαστο για κάθε έτος .
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων ή εποχιακής
έξαρσης φαινομένων , που καλύπτονται από την σύμβαση, ( Απολύμανση – Μυοκτονία
– Απεντόμωση ) ανάμεσα σε εφαρμογές, μετά από προφορική (εκτακτη) ενημέρωση του
εντολέα η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει, με δικά της έξοδα, την επιπλέον επέμβαση
για αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.
Ο ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει φάκελο ελέγχου για κάθε μια από τις
παραπάνω εγκαταστάσεις με πλήρη στοιχεία. Άδεια – Εγκρίσεις σκευασμάτων για την
καταπολέμηση εντομών και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει οποιοδήποτε δολωματικό
σταθμό παρουσιάζει φθορές η να τοποθετήσει και νέους – από την προμήθεια της
παρούσας προκήρυξης– σε σημεία που θα του υποδειχθεί από την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

α/α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
(όπως ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΑ 2ΜΗΝΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
24μηνου

349,46 €

12
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ (24%)
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
σε €

4.193,54 €
4.193,54 €
1.006,45 €
5.200,00 €
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ΘΕΜΑ: «Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ
συνολικής διάρκειας δύο ετών».
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV 90921000-9 Υπηρεσίες

απολύμανσης κα εξολόθρευσης

Πληροφορίες:
Δρ. Δημήτριος Κ. Τσιράκος
ΠΕ10 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr

ΑΡΙΘ. Πρωτ :1216

Ημερομηνία: 15.09.2022
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:
ΦΠΑ (24)
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

:
:
:

4.193,54 €
1.006,45 €
5.200,00 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο
ετών»
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της Υπηρεσίας
Η υπηρεσία αφορά την «Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας
δύο ετών», ( CPV 90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης κα εξολόθρευσης) για τις
όλων των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων (Παγκρήτιο, ΔΑΠΚΗ και ΝΚΓΗ)
τα
αρμοδιότητας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε ετήσια τακτική βάση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο
ανάδοχο με προϋπολογισθέν ποσό 5.200,00 € (ήτοι: 4.193,54 € + 1.006,45 € =
5.200,00€).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
 Η διενέργεια της υπηρεσίας διέπεται από το Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου
118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
 Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 την με αριθμό πρωτ. 04/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανάπτυξη
Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και Έργων της ΑΑΗ ΑΕ
ΟΤΑ,
 την με αριθμό πρωτ. 39/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανάπτυξη
Αθλητισμού Ηρακλείου,
 τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον προϋπολογισμό και την συγγραφή υποχρεώσεων που
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση,
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 τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2022 και 2023/24 της Ανάπτυξη Αθλητισμού
Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη των 5.200,00 € με ΦΠΑ 24%.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας:
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 118 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει της τιμής, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
συλλογή προσφορών, τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για
την εν λόγω υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:
Α)
Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Β)
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
Γ)
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Δ)
Τιμολόγιο Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός φακέλου της προσφοράς τους:
Α)
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Υπόχρεοι για την κατάθεση:
1.Τα φυσικά πρόσωπα.
2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
4. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β)
Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Γ)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης στην οποία θα δηλώνουν ότι: Έχουν λάβει γνώσει των όρων των
τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς.
Δ)
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
έντυπο με την οικονομική προσφορά. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει
αναλυτικά στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος, τα οποία πρέπει να είναι
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Σε αντίθετη περίπτωση η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ε)
Οι ανάδοχοι πρέπει να είναι πιστοποιημένη για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με
το cpv της παρούσης, και πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά
που να αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητα τους.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αξιολόγηση προσφορών –Ανάθεση της υπηρεσίας:
Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η απόφαση για την ανάθεση της, θα γίνει
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Κριτήριο για την τελική επιλογή του αναδόχου είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά, μόνο βάσει της τιμής
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και τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπηρεσίας . Η ανάθεση της υπηρεσίας
θα γίνει με απόφαση του προέδρου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (μετά από εξουσιοδότηση του ΔΣ).
Άρθρο 8ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος σε προσφέροντες.
Η Απόφαση ανάθεσης της υπηρεσίας ανακοινώνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας σε όλους
τους προσφέροντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:
Ο Μειοδότης της υπηρεσίας πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να
καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Α)
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Υπόχρεοι για την κατάθεση.
1.
Τα φυσικά πρόσωπα.
2.
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3.
Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
4.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β)
Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Γ)
Εγγυητική επιστολή 5% της αρχικής αξίας της υπηρεσίας μετά την
αξιολόγηση των προσφορών.
Δ)
Πιστοποιητικά ότι μπορούν να παρέχουν την υπηρεσία της παρούσας
προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 10ο
Παράδοση:
Η παράδοση της υπηρεσίας θα γίνει στα ΔΑΚΗ, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου και
τα είδη θα είναι τοποθετημένα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων και των
εγκαταστάσεων μέσα στο χώρο των υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παράδοσης-της
υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την
μεταφορά και την παράδοση και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και είναι
υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσή
τους.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Εκπρόθεσμη παράδοση ειδών.
1.
Αν η υπηρεσία παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 207 και 209 του
Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα προδοθέντων υλικών και εργασιών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
3.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης της
παράδοσης των ειδών με απόφαση του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, ύστερα από γνωμοδότηση
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του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Παραλαβή Υπηρεσίας :
1.
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής της ΑΑΗ ΑΕ
2.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής της υπηρεσίας διενεργείται ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος.
3.
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά σε διάρκεια δύο ετών.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου:
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει τμηματικά με την παροχή τμήματος
της υπηρεσίας εντός δύο ετών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
A)
Τιμολόγιο του αναδόχου για την παρεχόμενη υπηρεσία.
Β)
Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής
της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
Γ)
Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Τιμή: Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ € και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από το Φ.Π.Α., για παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στην παρούσα μελέτη.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις: Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων
διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του
διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Παραδοτέα ( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος): Ως συνολικός χρόνος παράδοσης & λειτουργίας
για όλη την υπηρεσία, ορίζεται το χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία
ανάρτησης του συμφωνητικού συνεργασίας- σύμβασης στο ΚΗΔΜΗΣ. Η παράδοση των
υπηρεσιών θα γίνει δικές του δαπάνες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου
206 του Ν.4412/2016.

Για την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ
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