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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε.)

πάτρα, 10/10/2018
Αριθμ. Πρωτ. :8648
Αριθμ. Σχεδ.: 1879

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ & ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΠΑ ΑΕ
(CPV: 90921000-9, 90920000-2)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 3.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δύο (2) έτη
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν γραπτές σφραγισμένες οικονομικές
προσφορές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΟΛΠΑ ΑΕ (Κτήριο Υπηρεσιών
Ν. Λιμένα Πατρών) έως τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. για την
παροχή των υπηρεσιών της «απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας - μικροβιοκτονίας
των Λιμενικών Χώρων και κτηριακών εγκαταστάσεων Βορείου - Νοτίου Λιμένα Πατρών &
προβλητών Ρίοιη>.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.ΛΠΑ. Α.Ε. την Τρίτη 23
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.
Το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι η εκτέλεση
εργασιών απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας σκοπός των οποίων
είναι η καταπολέμηση των εντόμων (κατσαρίδες, κοριοί, ψύλλοι κ.λ.π.) των τρωκτικών και η
απολύμανση των κτηριακών εγκαταστάσεων από παντός είδους μικρόβια.
Οι ανωτέρω εργασίες και οι λιμενικοί χώροι στους οποίους θα εκτελούνται αναλυτικά
ορίζονται ως εξής
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ :
Α) Βόρειος Λιμένας Πατρών, ήτοι:
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ : από δεξιά της καθόδου Αγίου Νικολάου Λιμένα Πατρών μέχρι
Ντοκ Νο 18 Βορείου Λιμένα)
Β) Καθ' όλο το μήκος της Ανατολικής & Δυτικής Προβλήτας Ρίου.

Γ) Νότιος Λιμένας Πατρών, ήτοι:
Καθ' όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων του Νοτίου Νέου Λιμένα Πατρών.
Επίσης, το σύνολο των χώρων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Νοτίου Λιμένα
Πατρών και ειδικότερα:
Κτήριο Υπηρεσιών Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε - Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών.
•

Τερματικός Σταθμός «Α» Νοτίου Νέου Λιμένα Πατρών.

•

Κτήριο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένα.

•

Πύλη «Α» (Α1, Α2)

•

Πύλη «Β».

•
•

Κτήριο Β1.
Το σύνολο των ηλεκτρολογικών φρεατίων και ειδικότερα μυοκτονία σε όλα
τα ηλεκτρολογικά φρεάτια σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων από τον

υποσταθμό,
Λιμενική Ζώνη : Από το ύψος του Ντοκ Νο18 έως το ύψος της προβλήτας Αγίου
Νικολάου Λιμένα Πατρών.
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ
Α) Βόρειος Λιμένας Πατρών, ήτοι:
Οικίσκος 5ecurity, Λιμενικό Υπόστεγο Νο10 - Γραφεία Εξωτερικών Υπηρεσιών
ΟΛΠΑ ΑΕ & Αποθήκης ΟΛΠΑ ΑΕ - Γεφυροπλάστιγγα Βορείου Λιμένα Πατρών Οικίσκοι Σωματείων Λιμενεργατών /αποσκευομεταφορέων - Επιβατικός Σταθμός
Βορείου Λιμένα Πατρών - Πύλη Νόρμαν - Συγκρότημα κατ/των Νόρμαν - Βόρεια
προβλήτα (ύψος Θεάτρου Μαρίνας).
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Β) Προσγειαλώσεων Π/Ο Ρίου, Ανατολική και Δυτική.
Γ) Νότιος Λιμένας Πατρών ήτοι:
Κτήριο Υπηρεσιών Νέου Λιμένα, Πύργος Ελέγχου Κ.Λ.Π., Αίθουσα Εκδηλώσεων
ΟΛΠΑ ΑΕ- χώροι υγιεινής, Υπόστεγο Πυροσρεστικού Σταθμού, Πυροσβεστικός
Σταθμός, Πύλη «Α», Πύλη «Β», Κτήριο Β1 και Τερματικός Σταθμός Υποδοχής
Επιβατών Ν. Λιμένα.
•

Οι ανωτέρω εργασίες της απεντόμωσης και μικροβιοκτονίας θα γίνονται από
τον ανάδοχο κάθε τέσσερις (4) μήνες και Θα ορισθούν από τον ΟΛΠΑ ΑΕ

•

Η μυοκτονία Θα γίνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο, Αύγουστο και
Οκτώβριο κάθε χρόνο.

Υποχρεώσεις του αναδόχου - Έλεγχος εργασίας

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του
προσωπικού που απασχολεί για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε
πρόσωπα ή πράγματα.
- Για ατυχήματα ή ζημιές που θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου, ο Ο.Λ.ΠΑ.
Α.Ε. δε έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά την ευθύνη τόσο την αστική
όσο και την ποινική.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται αποκλειστικά να χρησιμοποιεί μόνο σκευάσματα φαρμάκων
που ανήκουν στα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας και στις εγκεκριμένες δόσεις
και τρόπους εφαρμογής, για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους
χώρους, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να μαζεύει τα ψόφια τρωκτικά μετά από κάθε εφαρμογή της
μυοκτονίας προς αποφυγή δυσάρεστων οσμών και ανάπτυξη μικροβίων και ασθενειών.
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών μυοκτονίας κτλ. δεν θα διαταράσσεται η λειτουργία
των εργαζομένων και δεν Θα εμποδίζεται το εκτελούμενο έργο τους.
- Ο ανάδοχος πρέπει σε χώρους όπου υπάρχουν επισκέπτες ή εργαζόμενοι να
δημιουργήσει καλυμμένες θέσεις που Θα είναι με τρόπο κατασκευασμένο ώστε να μη
μπορεί να έλθει σε επαφή τρίτος με το τρωκτικοκτόνο και να είναι σε σταθερές Θέσεις
όπου θα αναγράφει επάνω σχετικά με το περιεχόμενο .
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέτει υπόψη του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. όταν αυτό του ζητείται, τα
χρησιμοποιούμενα φάρμακα προκειμένου να ελέγχεται η δραστηριότητά τους.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τις Θέσεις δόλωσης στις οποίες έχει τοποθετήσει
τρωκτικοκτόνο ώστε σε περίπτωση που είναι άθικτο αυτό να αλλάζει αυτές.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται όταν ειδοποιηθεί από το Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ότι εμφανίσθηκαν
τρωκτικά και σ" άλλους χώρους της λιμενικής περιοχής, να επιλαμβάνεται κάνοντας
χρήση αντίστοιχων φαρμάκων κ.τ.λ.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να επαναλαμβάνει τις εργασίες σε περίπτωση που
κρίνεται από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά στο ίδιο
μέρος που έγιναν, χωρίς καμία επί πλέον απαίτηση από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τρωκτικοκτόνο στα φρεάτια που περιέχουν
ηλεκτρικά καλώδια και στους ηλεκτρικούς πίνακες, Θα έρχεται δε σε συνεννόηση με τους
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ηλεκτρολόγους του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. οι οποίοι υποχρεούνται να ανοίγουν τα ανωτέρω για το
σκοπό αυτό.
- Ο ανάδοχος με ευθύνη και του υπεύθυνου επιστήμονα ο οποίος πρέπει να
παρευρίσκεται σε όλες τις απολυμάνσεις, Θα τοποθετεί ανακοινώσεις - γνωστοποιήσεις
για τις εργασίες που έγιναν, τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν και τα αντίδοτα αυτών
καθώς και κάθε πληροφορία για την ασφαλή διαβίωση όλων των προσώπων στους
χώρους αυτούς.
- Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για τις εργασίες που
θα εκτελέσει, τις ημερομηνίες κ.τ.λ. ώστε να ενημερώνεται η επιτροπή επίβλεψης του
Ο.Λ.πΑ. Α.Ε.
- Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται όπως εκτελεί τις εργασίες απολύμανσης, μυοκτονίας,
απεντόμωσης και μικροβιοκτονίας των λιμενικών χώρων, κτηριακών εγκαταστάσεων που
Θα διαμορφωθούν από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για τους
οποίους Θα ενημερωθεί εγγράφως από τον ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Έλεγχος εργασίας
Για τον έλεγχο των εργασιών απολύμανσης, μυοκτονίας, απεντόμωσης και μικροβιοκτονίας
Θα ορισθεί τριμελής επιτροπή από τον Ο.Λ.πΑ. Α.Ε. και υπεύθυνος από την πλευρά του
αναδόχου.
Η ανωτέρω τριμελής επιτροπή με σχετικό πρακτικό της, Θα βεβαιώνει την καλή ή μη
εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρούσα.
Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας - υπηρεσίας
Η ανάθεση της εργασίας - υπηρεσίας Θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/216
και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Η ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας υπηρεσίας αυτής θα αρχίσει με την ανάθεση και υπογραφή
της σύμβασης και θα λήξει μετά το πέρας των δύο (2) ετών.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς Θα καταθέσουν σε κλειστό φάκελο τα εξής
Ι .Υπεύθννη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία Θα δηλώνουν ότι:
Α. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων, που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες),
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά
πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο.
Β. δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.
4412/2016(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις 'Εργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις:
α) εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η
δήλωση αφορά τους διαχειριστές,
β) ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η δήλωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί.
Επισημαίνεται ότι ο συμμετέχων που Θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή Θα πρέπει να
προσκομίσει στον Ο.Λ.πΑ .ΑΕ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως αποδεικτικά στοιχεία όσων
δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση, ήτοι: Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο, Ποινικό
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Μητρώο, Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα και στη περίπτωση των εταιρειών
νομιμοποιητικά έγγραφα.

Αμοιβή
Η πληρωμή του αναδόχου Θα γίνεται μετά το τέλος των εργασιών της αντίστοιχης χρονικής
περιόδου και θα καθορίζονται από τη σύμβαση που Θα υπογραφεί, μετά την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος, βάσει των κείμενων διατάξεων, υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη,
κρατήσεις που Θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της εργασίας.
Επίλυση Διαφορών
Για όποια διαφορά και ασάφεια των ανωτέρω αναγραφομένων υπερισχύουν τα αναγραφόμενα
στις διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω. Για όποια τυχόν διαφορά ήθελε προκύψει αρμόδια
είναι τα Δικαστήρια της Πάτρας.

Πάτρα, 10/ιο/2018

Ο Πρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤλίΡΕΙλ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η ...........................

....

καταθέτει

την

οικονομική

προσφορά

του/της

αποδεχόμενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αρ.

Πρωτ . ...........................και με ΑΔΑ: ................... πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
παροχής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών απολύμανσης - απεντόμωσης -

μυοκτονίας - μικροβιοκτονίας των Λιμενικών Χώρων και κτηριακών εγκαταστάσεων
Βορείου - Νοτίου Λιμένα Πατρών & Προβλητών Ρίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .ΑΠΕΥΟΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

