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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«Εργασίες απολύμανσης (μέσω ψεκασμού)  λόγω Κορωνοϊού των κτηρίων του 
Γ.Π.Α.» 

 

 
Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την 
απ΄ευθείας ανάθεση του έργου: «Εργασίες απολύμανσης (μέσω ψεκασμού)  λόγω 
Κορωνοϊού των κτηρίων του Γ.Π.Α.» προϋπολογισθείσας αξίας 11.660,00 € (έντεκα 
χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 12 της ΠΝΠ 55/Α/11.03.2020. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς για το 
έργο μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, που βρίσκεται στο κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
(Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα)  αναγράφοντας εμφανώς τα κάτωθι στοιχεία 
 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

«Εργασίες απολύμανσης (μέσω ψεκασμού)  λόγω Κορωνοϊού των κτηρίων του Γ.Π.Α.» 
Αριθμός Πρωτοκόλλου-Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος: 284(ΔΤΥ)/16.03.2020 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020  
 

 

 

Ο φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς κλειστούς 
φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 
ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 
Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 
χωρίς να ανοιχτούν.  
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, ανά μονάδα επιφάνειας 
(m2) που θα απολυμανθεί, μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. 
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Στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής θα υπάρχει υποχρεωτικά, επί ποινή 
αποκλεισμού:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι: 

  

 Ο οικονομικός φορέας έχει ως αντικείμενο επιχειρηματικής 
δραστηριότητας (ΚΑΔ) ανάλογο με αυτό του έργου της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος (δηλαδή στις απολυμάνσεις χώρων)  

 δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε 
λόγο, 

 θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός 
του έργου  

 πριν την έναρξη των εργασιών θα εγκρίνονται όλα τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του έργου, από την επίβλεψη   

 θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό, που διαθέτει εμπειρία και 
ικανότητα, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο και   

 το εργατικό προσωπικό θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και θα είναι 
εκπληρωμένες όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους 
(μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές) 

 οι εργασίες απολύμανσης θα γίνουν με εγκεκριμένα παρασκευάσματα από 
τον ΕΟΦ (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων) 

 διαθέτει Πιστοποιητικό ISO9001:2015, Πιστοποιητικό ISO14001:2004 και 
Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007, σε ισχύ, με ανάλογο πεδίο εφαρμογής 
με αυτό της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 
 

Στο φάκελο οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται υποχρεωτικά η τελική τιμή 
προσφοράς του έργου, ανά μονάδα εφαρμοζόμενης (με ψεκασμό) επιφάνειας (m2) χωρίς 
ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής 
Υπηρεσίας. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Τακτικού Προϋπολογισμού του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε βάρος του Κ.Α.Ε.  0863.                 .  

Η πληρωμή του έργου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 20η Μαρτίου 
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30  στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας  του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκονται στην Ιερά Οδό 75, 118 55, Βοτανικός 
–Αθήνα. 

          

Ο   ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 
                                                                                                       
        ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ  

            ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ         
 

 

 

 

 
Συνημμένα: Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός του έργου 
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Αθήνα,     10-03-2020 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Για το έργο: «Εργασίες απολύμανσης (μέσω ψεκασμού)  λόγω Κορωνοϊού των κτηρίων 
του Γ.Π.Α.» 

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το έργο αφορά εργασίες απολύμανσης (μέσω ψεκασμού)  λόγω Κορωνοϊού στους 
παρακάτω χώρους των κτηρίων του ΓΠΑ: 

 Αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα, συνολικής επιφάνειας 5.472,25 m2 και 

 Εργαστηριακοί χώροι και χώροι διοίκησης,  συνολικής επιφάνειας 13.334,20 m2 

Οι εργασίες απολύμανσης θα γίνουν με εγκεκριμένα παρασκευάσματα από τον ΕΟΦ 
(Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων) παρέχοντας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. 

Η απολύμανση θα εξασφαλίζει την καταπολέμηση παθογόνων μικροοργανισμών (βακτήρια, 
μύκητες, ιοί) σε ποσοστό 100%.  

Η τελική και οριστική ποσότητα των επιφανειών που θα απολυμανθούν θα προκύψει μετά 
από την τελική επιμέτρηση των επιφανειών των χώρων που θα γίνει η εφαρμογή 
(ψεκασμός). 

Το ποσό της σύμβασης του έργου θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής 
προσφοράς του αναδόχου επί την συνολική επιφάνεια εφαρμογής. Ο υπολογισμός της 
τελικής αξίας του έργου γίνεται μετά την τελική επιμέτρηση της επιφάνειας εφαρμογής 
πολλαπλασιαζόμενο επί την προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα επιφάνειας (m2) από τον 
ανάδοχο. Επειδή, ενδέχεται να μην εκτελεστεί η εφαρμογή του ψεκασμού σε όλη την 
προϋπολογιζόμενη επιφάνεια,  ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία αξίωση για το υπόλοιπο ποσό 
της σύμβασης.  

Το ύψος της συνολικής αμοιβής της σύμβασης δεν θα υπερβεί το ποσό του 
προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα επιφάνειας (m2) θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα καλύπτει όλες τις κατά νόμο εργοδοτικές και 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του αναδόχου προς το προσωπικό του και τους συνεργάτες του 
και τις πάσης φύσεως δαπάνες μεταφοράς. 
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Θεωρείται δεδομένο ότι έχουν ισχύ και εφαρμογή όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας και 
προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/ περιορισμού επιπτώσεων 
καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών 
εργοταξίων. 

Το εργατικό προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα 
απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (προστατευτική ενδυμασία, γάντια προστασίας, 
κράνη προστασίας κ.α.). 

Όλοι οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και έτοιμοι προς χρήση. Όλα τα υπολείμματα των 
εργασιών θα απομακρυνθούν από το χώρο του Πανεπιστημίου. 

Ο ανάδοχος του έργου κατά την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει 
στην Τεχνική Υπηρεσία: 

1. Άδεια λειτουργίας που θα αναφέρεται το αντικείμενο της επιχειρηματικής του 
δραστηριότητας (ΚΑΔ) ανάλογο με αυτό του έργου (δηλαδή στις απολυμάνσεις 
χώρων)  

2. Λίστα με τα εγκεκριμένα παρασκευάσματα από τον ΕΟΦ (Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων) που θα χρησιμοποιήσει με τα πιστοποιητικά τους 

3. Τα Πιστοποιητικά ISO9001:2015, ISO14001:2004 και OHSAS 18001:2007 (ή άλλα 
ισοδύναμα), σε ισχύ, με ανάλογο πεδίο εφαρμογής με αυτό του έργου. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανά μονάδα εφαρμοζόμενης (με ψεκασμό) επιφάνειας (m2) 
ορίζεται στα 0,50 € (μηδέν ευρώ και πενήντα λεπτά) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 0,62€ (μηδέν ευρώ 
και εξήντα δύο λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Η μέγιστη επιφάνεια που μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία του ψεκασμού είναι 
18.806,45 m2. Συνεπώς το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων 
εξακοσίων εξήντα  ευρώ (11.660,00 € ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. 

 

Χώροι εφαρμογής Ποσότητα (m2) Τιμή μονάδας €/m2 Δαπάνη (€) 

Αίθουσες διδασκαλίας,  
αμφιθέατρα, 
εργαστηριακοί χώροι 
και χώροι διοίκησης 

18.806,45 0,50 9.403,23 

ΦΠΑ 24% 2.256,77 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.660,00 

 

Η συντάξασα 

 

 Αριστοπούλου Αδαμαντία 

 Διπλ. Χημικός Μηχανικός       
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