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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές με αριθμό 14/2018 

 

 

 

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1οχλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 

81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - απολύμανσης και 

προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας» στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ. 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018, 

στις 11:00 μ.μ. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν της προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 

ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com ή 

να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στα καινούρια γραφεία της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ (0,5 χλμ 

Μυτιλήνης - Λουτρών), υπόψιν της Ρόκου Ίριδας.  

 

Οι προσφορές θα εξεταστούν στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

προσφερόμενων αγαθών. Συνεπώς, η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ θα αποδεχθεί μόνο εκείνες τις 

προσφορές που περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών και του ζητηθέντος είδους. Οι 

υπηρεσίες και τα είδη θα αξιολογηθούν και θα επιλεχθούν βάση του κόστους τους. Οι 

προσφορές πρέπει να αναφέρουν τη χρονική ισχύ των τιμών, με ελάχιστη διάρκεια τριών 

(3) μηνών από την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης προσφορών. Κάθε 

υπηρεσία ή προϊόν που αναφέρεται σε προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά 

από τον προμηθευτή. Οι υπηρεσίες οι οποίες θα παρασχεθούν και η παράδοση των ειδών 

θα γίνει στα καινούρια γραφεία της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ (0,5 χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών) ή 

σε χώρους που θα υποδείξει η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 

την ημέρα γνωστοποίησης της ανάγκης. 

 

Α. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ  

Υπηρεσία: Απολύμανση – Απεντόμωση για τις εγκαταστάσεις της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ και 

τις συνεργαζόμενες με αυτή. 
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Τρόπος εκτέλεσης: Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από συλλογή 

προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Επί 

προσθέτως, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς στην προσφορά τους, αν: 

α) η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το ΦΠΑ και  

β) η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή ή κυμαινόμενη βάση των τετραγωνικών του 

εκάστοτε χώρου. 

 

Περιγραφή Εργασιών :  

Οι χώροι που πρόκειται να γίνουν οι εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης, δεν είναι 

προκαθορισμένοι, αλλά ορίζονται εκ των υστέρων από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ βάση των 

αναγκών που προκύπτουν. 

 

B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: Η εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας θα 

πραγματοποιηθεί βάση της προαναφερθείσας διαδικασίας ανάθεσης (συλλογή προσφορών, 

χαμηλότερη τιμή). 

 

Περιγραφή: Οι ∆ολωματικοί Σταθμοί Μυοκτονίας για την καταπολέμηση των τρωκτικών, 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, θα πρέπει να είναι με Κλειδαριά Ασφαλείας για τη 

διαφύλαξη της μη προσπελασιμότητας από μη εξειδικευμένο προσωπικό πέραν της 

αναδόχου εταιρείας. 

 

Υλικό κατασκευής σταθμού: Σκληρό πλαστικό ανθεκτικό σε εξωτερικές καιρικές 

συνθήκες.  

 

Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του έχοντος την 

άδεια απεντόμωσης - μυοκτονίας ειδικού επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα 

εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Εάν μετά την εφαρμογή συνεχίζουν να εμφανίζονται έντομα 

και τρωκτικά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη μέθοδο με δυνατότητα 

αλλαγής των σκευασμάτων και χωρίς αμοιβή μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα έντομα και τα 

τρωκτικά. 

Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα που 

απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές και η ισχύουσα νομοθεσία.  

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε όσους χώρους της 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ ζητηθεί. Η θέση των χώρων θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο 

της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ. 

Για την υποβολή της προσφοράς να δοθεί τιμή δολωματικού σταθμού ο οποίος θα είναι 

συγκεκριμένου τύπου και η εγκατάσταση του θα είναι με ούπατ, βίδες κ.λ.π.  

Αν προκύψει αναγκαιότητα για τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού δολωματικών σταθμών, 

η τιμή ανά δολωματικό σταθμό θα είναι η ίδια με την αρχική.  



 

 

Η απεντόμωση - μυοκτονία θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους 

των εγκαταστάσεων, που θα οριστούν από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για όλες τις 

εγκαταστάσεις της. 

Η ανακήρυξη του αναδόχου με βάση τη χαμηλότερη τιμή, θα γίνει στο σύνολο των 

προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. 

Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει επίσης να εγκαταστήσει (βιδώσει) τους ∆ολωματικούς  

σταθμούς μυοκτονίας στα σημεία τοποθέτησης τους στις περιπτώσεις που οι σταθμοί είναι  

κατεστραμμένοι ή δε λειτουργούν σωστά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα κεντρικά γραφεία της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ 

και στο τηλέφωνο 2251022873,  Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00. 


