
 Πρόσκληση κατάθ. οικον. προσφορών για υπηρεσίες απολύμανσης για τις εξετάσεις του Π.Δ.Μ στην Κοζάνη  Σελ. 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50100 

Τηλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Φαξ: +30 2461039682 

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr 

 Κοζάνη,  26-06-2020 

 Αριθμ. Πρωτ. 6928 

 Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ: 

Υπηρεσίες απολύμανσης αιθουσών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εξετάσεις των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με αρ. 500/26-06-2020 με ΑΔΑ: 6Ε1Α469Β7Κ-ΟΟ1 και ΑΔΑΜ: 20REQ006928483, προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για Υπηρεσίες απολύμανσης αιθουσών που θα 

χρησιμοποιηθούν για τις εξετάσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, από 

06-07-2020 έως 31-07-2020, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της Παρούσας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2020, ΚΑΕ: 0898  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του 

αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη 

τιμή, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος της 

παρούσας. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα 

περιέχονται:  

1) Τεχνική Προσφορά, που θα περιλαμβάνει:  

a. Τον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

προσφέροντα και 

b. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου σε ισχύ (όπου θα φαίνεται ότι το αντικείμενο της 

δραστηριότητας του υποψηφίου είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης) 

2) η οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.  

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:  

α) του προσφέροντος (πλήρης επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νση, τηλέφωνο, email) και 

β) της διαδικασίας (ήτοι:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6928/26-06-2020 ΓΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 30-06-2020, 11:00 π.μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 30-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. 

ΑΔΑ: 6Π83469Β7Κ-Α4Ε





 Πρόσκληση κατάθ. οικον. προσφορών για υπηρεσίες απολύμανσης για τις εξετάσεις του Π.Δ.Μ στην Κοζάνη  Σελ. 2 

(ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-68280, 56286, Fax 24610-39682. Το άνοιγμα των 

φακέλων θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Μετά την ανάδειξη του μειοδότη, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας 

ii) Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (ασφαλιστική ενημερότητα). 

iii) Πιστοποιητικό σε ισχύ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα). 

2. Οι πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας. Το τιμολόγιο του αναδόχου θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία: 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας  

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

3. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος επί υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα (σήμερα 

8%), ο οποίος όμως συμψηφίζεται στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, σύμφωνα με βεβαίωση που 

θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας. 

4. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:  

 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

 Οι παραπάνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.  

 

 

ΑΔΑ: 6Π83469Β7Κ-Α4Ε





 Πρόσκληση κατάθ. οικον. προσφορών για υπηρεσίες απολύμανσης για τις εξετάσεις του Π.Δ.Μ στην Κοζάνη  Σελ. 3 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Υπηρεσίες απολύμανσης αιθουσών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εξετάσεις των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ 

Οι εργασίες της απολύμανσης - μικροβιοκτονίας που θα 

πραγματοποιηθούν, να γίνονται με την ειδική μέθοδο cold fogging 

(εκνέφωση ψυχρού) από ειδικό μηχάνημα εκνεφωτήρα με 

δυνατότητα ρυθμιζόμενης εκνέφωσης από ULV (υπέρ μικρού 

όγκου) έως LV όγκου καθώς και με υπολειμματικό ψεκασμό. 

Η μέθοδος cold fogging επιτυγχάνει αποτελεσματική απολύμανση 

κατά επιφάνεια και κατ' όγκο στο σύνολο των χώρων και των 

αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτόν χωρίς να βλάπτει ή να 

αντιδρά με τα υλικά του χώρου. 

Οι χώροι που θα απολυμανθούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μετά από την παρέλευση 2 ωρών. 

ΝΑΙ (σε 

όλα)   

2 

ΧΡΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

To σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί να έχει αποδεδειγμένη 

ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, να είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ 

(αρ.4113 ΟΕ/18-4-2005), και τους μεγαλύτερους διεθνείς 

οργανισμούς F.D.A, & E.P.A. (USA), πλήρως συμβατό με θέματα 

απολύμανσης του ΗΑCCP-ISO περί ασφάλειας και υγιεινής.  

Συγκεκριμένα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί σταθεροποιημένο 

διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου ClO2 με 2,6 φορές ισχυρότερη 

βιολογική δράση από αυτή της απλής οικιακής χλωρίνης, ή 

αντίστοιχο σκεύασμα. 

Η δράση του να μην επηρεάζεται από υψηλές θερμοκρασίες 

συγκριτικά με τη δράση του χλωρίου. 

Η δοσολογία χρήσης τους θα είναι αυτή που ορίζεται από τις 

σχετικές εγκρίσεις του Υπουργείου. Η χρήση τους 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας (WHO) για την ορθολογική χρήση 

σκευασμάτων. 

Οι Άδειες και τα Δελτία Ασφαλείας των σκευασμάτων, θα 

υπάρχουν στον φάκελο που θα παραδοθεί με την ανάληψη του 

έργου. 

ΝΑΙ (σε 

όλα)   

3 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθεί φάκελος 

πληροφοριών. 

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει: 

 Βεβαιώσεις επισκέψεων – επιθεωρήσεων ρουτίνας όπου 

καταγράφονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις, τα υλικά και 

σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν. 

ΝΑΙ (σε 

όλα)   

ΑΔΑ: 6Π83469Β7Κ-Α4Ε





 Πρόσκληση κατάθ. οικον. προσφορών για υπηρεσίες απολύμανσης για τις εξετάσεις του Π.Δ.Μ στην Κοζάνη  Σελ. 4 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Λεπτομερές αρχείο πληροφοριών για τα χρησιμοποιούμενα 

σκευάσματα (αρ. έγκρισης,  

 δοσολογία, δραστική ουσία, τοξικότητα, αντίδοτα κλπ). 

4 

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις, 

τα υλικά και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν, ο φάκελος 

με τα πιστοποιητικά εφαρμογών, τις άδειες και τα δελτία 

δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων. 

ΝΑΙ (σε 

όλα)   

5 

Ημερομηνίες απολύμανσης  

- από Δευτέρα 06-07-2020 έως Παρασκευή 31-07-2020, 

καθημερινά εκτός Σ/Κ (δηλ. 20 απολυμάνσεις), ώρα 21:00 μ.μ. 

ΝΑΙ (σε 

όλα)   

6 

Χώροι απολύμανσης στην Κοζάνη 

- Δύο (2) αίθουσες στο κτίριο του ΠΔΜ στην δ/νση Μπακόλα και 

Σιαλβέρα, Κοζάνη, αίθουσες: αρ. 4 (περίπου 90 τ.μ.) & αρ. 6 

(περίπου 80 τ.μ.) 

- Παρακείμενα wc των παραπάνω χώρων 

ΝΑΙ (σε 

όλα)   

 

Πληροφορίες για τη σύνταξη των προδιαγραφών: Σιδέρης Σπύρος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών 

Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας,  τηλ: 2461068029, email: ssideris@uowm.gr 

 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή 

ΑΔΑ: 6Π83469Β7Κ-Α4Ε





 Πρόσκληση κατάθ. οικον. προσφορών για υπηρεσίες απολύμανσης για τις εξετάσεις του Π.Δ.Μ στην Κοζάνη  Σελ. 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του 

αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης) 

Ο υπογεγραμμένος ……………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ. 

6928/26-06-2020 Πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

Υπηρεσία 

Προϋπολο-

γισμός με 

ΦΠΑ (€) 

Προσφερόμε-

νη τιμή χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 

24% 

Συνολική 

προσφερόμε-

νη τιμή με 

ΦΠΑ (€) 

Υπηρεσίες απολύμανσης αιθουσών που θα 

χρησιμοποιηθούν για τις εξετάσεις των 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας στην Κοζάνη 

1.500,00    

 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή 

ΑΔΑ: 6Π83469Β7Κ-Α4Ε
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