
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την παροχή υπηρεσιών διετούς εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                                          Μυτιλήνη,    

       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «για την παροχή υπηρεσιών διετούς εφαρμογής 
απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο 

Καρλόβασι Σάμου»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αριθμ. 45/9.07.2020 στο θέμα 5.11 
Οικονομικά: « Έγκριση α) σκοπιμότητας δαπάνης για τη διετή παροχή υπηρεσιών 
εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στο Καρλόβασι Σάμου, β) πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης» με ΑΔΑ: Ω2ΔΨ469Β7Λ-Σ7Χ  και ΑΔΑΜ: 20REQ007013191, 
σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, που θα 
γίνει από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΤΤΥ)  Σάμου, μετά από την 
παρούσα  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην επιλογή αναδόχου για την 
ανάθεση «διετή παροχή υπηρεσιών εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των 
κτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου». 

Προϋπολογισμός: Τρεις χιλιάδες  εξακόσια ευρώ (3.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα από τον 
κωδικό 2020ΣΕ54600023.

Πανεπιστημιακή Μονάδα

Σάμου

Προϋπολογισμός

σε € προ ΦΠΑ

Συντελεστής 
ΦΠΑ

24%

Προϋπολογισ
μός

 σε € με ΦΠΑ

Συνολικό κόστος 
υπηρεσίας για 2 έτη  

(εργασίες απεντόμωσης 
και μυοκτονίας)

3.076,92 € 523,08 € 3.600,00 €



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την παροχή υπηρεσιών διετούς εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει τιμής προ ΦΠΑ, για το σύνολο της προσφερόμενης Υπηρεσίας.

Απαιτούμενες   εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας:

Α) Πίνακας κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Kαρλόβασι Σάμου, στα οποία θα 
γίνουν εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας, με εγκεκριμένα και απολύτως ασφαλή 
σκευάσματα. 

ΚΤΙΡΙΑ  στο ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΚΤΙΡΙΑ  στο ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

ΗΓΕΜΟΝΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ

ΜΟΡΑΛΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΨΑΘΑ

ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Α

ΤΣΟΜΠΑΝΑ ΦΟΙΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Β

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ-ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ

ΡΑΔΙΟΦ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΙΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Δ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

ΛΥΜΠΕΡΗ

Β) Σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου  Αιγαίου (γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, 
βιβλιοθήκη, αποθήκες, δωμάτια, περιβάλλοντες εξωτερικοί χώροι) απαιτείται 
τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος να γίνονται προληπτικές εργασίες μυοκτονίας και 
απεντόμωσης καθώς και όσες φορές απαιτηθεί για μερική παρέμβαση σε κτίριο, για 
λόγους δημόσιας υγιεινής, με απολύτως εγκεκριμένα και  ασφαλή υγειονομικά 
σκευάσματα.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης  προσφορών: Παρακαλείστε να καταθέσετε 
μέχρι και την Δευτέρα 20-07-2018 και ώρα 11:00 π.μ.,  υπογεγραμμένη προσφορά 
είτε με ηλεκτρονική αποστολή, είτε με τηλεομοιοτυπία είτε σε έντυπη μορφή, στα 
στοιχεία που δίδονται στις πληροφορίες που αφορούν την Πρόσκληση.
Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα 
είναι εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Πληροφορίες επί της πρόσκλησης & των Τεχνικών Προδιαγραφών: Περιφερειακό 
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΤΤΥ)  Σάμου, Κων/νος Πρωτοπαπάς, τηλ. 2273082061, 
fax: 2273082069, e-mail: kprotopapas@aegean.gr, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτίριο 
Κατσίκα, Καρλόβασι Σάμου, ΤΚ 83200.
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Υποβολή Οικονομικής προσφοράς

Για λόγους ομοιομορφίας στην κατάθεση προσφορών, οι οικονομικοί φορείς -
προσφέροντες να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο συνημμένο ΣΧΕΔΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, να συμπληρώσουν την οικονομική τους προσφορά σε 
ευρώ και να δηλώσουν ΝΑΙ για την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης 
και των προδιαγραφών καθώς και να επισυνάψουν οτιδήποτε άλλο υποστηρίζει την 
προσφορά  τους.

Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις
Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο θα καταβληθεί μετά την παραλαβή των 
υπηρεσιών τμηματικά ανά εξάμηνο και μετά την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 
με το άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον προσκομισθούν 
τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Τιμολόγιο  του παρόχου των προσφερόμενων υπηρεσιών
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, 
γ) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των εργασιών της εκάστοτε Επιτροπής της κάθε 
Πανεπιστημιακής Μονάδας.
Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου- 
Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως εξής:
Καρλόβασι Σάμου, κτίριο ΗΓΕΜΟΝΕΙΟ, ΤΚ: 83200, Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου 
Κοτζαμάνη Γεωργία  τηλ. 22730 82062
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Οικονομικών.

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής  ΣΚΙΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

για την παροχή υπηρεσιών διετούς εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων 
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ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Ο Πίνακας αφορά σε Υπηρεσίες  (ανά ομάδα ειδών/υπηρεσιών)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 2 3 4 5

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΜΕ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 (€) 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€),
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Υπηρεσίες για δύο (2) έτη για  εργασίες με 
σκευάσματα απεντόμωσης και μυοκτονίας σε 
όλα τα  κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στο Καρλόβασι Σάμου (γραφεία, αίθουσες 
διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, αποθήκες, 
δωμάτια, περιβάλλοντες εξωτερικοί χώροι). 
Η απαίτηση είναι, δύο φορές ανά έτος, να 
γίνονται προληπτικές εργασίες μυοκτονίας 
και απεντόμωσης καθώς και όσες φορές 
απαιτηθεί για μερική παρέμβαση σε κτίριο, 
για λόγους δημόσιας υγιεινής, με απολύτως 
εγκεκριμένα και  ασφαλή υγειονομικά 
σκευάσματα.

ΝΑΙ

ή

 ΟΧΙ

(κυκλώνουμε 
αναλόγως)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ  Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία
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