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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
«ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ W.C. ΚΑΙ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΤΡΑ (ΡΙΟ) ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ»

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 και προκειμένου να προβεί στη ανάθεση της ως
άνω υπηρεσίας
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Μυοκτονία, οφιοαπώθηση,
μικροβιακή απολύμανση όλων των W.C. και απεντομώσεις - απολυμάνσεις σε κτίρια και
χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Πάτρα (Ρίο) και Αγρίνιο» (CPV: 90722200-6,
90920000-2, 90921000-9, 90922000-6).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, στα
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της
Αρχής στη διαδρομή: http://www.upatras.gr > Ανακοινώσεις > Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης.
Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του Τ.Π. 0899Α.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας
πρόσκλησης.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπηρεσίας έτσι όπως αναφέρεται στο παράρτημα
Α.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Παρασκευή 31
Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Αθηνά
Πανταζή στο τηλέφωνο 2610-997957 και στο e-mail: apantazi@upatras.gr.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν στο κεντρικό πρωτόκολλο έγγραφη οικονομική προσφορά
σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του
υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
Προς: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Προγραμματισμού & Δικτύων
Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για «Μυοκτονία, οφιοαπώθηση, μικροβιακή
απολύμανση όλων των W.C. και απεντομώσεις - απολυμάνσεις σε κτίρια και χώρους του
Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Πάτρα (Ρίο) και Αγρίνιο».
Τα στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία , Δ/νση , Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.).
Οι προσφέροντες θα προσκομίσουν με την οικονομική τους προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση όπως
εκάστοτε ισχύει από την οποία θα προκύπτει ότι:
1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης της
οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων της παραγράφου 1 το αρ. 73 του ν. 4412/2016 αφορά αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.)

3. Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για το επάγγελμα το οποίο έχει σχέση
με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπηρεσίας στο σύνολό της όπως αναφέρεται στο
παράρτημα Α για την οποία κάνει προσφορά.
-----------------------ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος
εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου: Η υποχρέωση αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των παραδοτέων της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής
με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου της υπηρεσίας της
σύμβασης, από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης
προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η Πρύτανις
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ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες για Μυοκτονία, οφιοαπώθηση,
Μικροβιακή απολύμανση όλων των W.C και Απεντομώσεις – Απολυμάνσεις σε κτίρια
και χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών που κρίνονται να εκτελεσθούν ως απαραίτητες
για την υγιεινή προστασία των Ακαδημαϊκών μονάδων όπως αναλυτικά περιγράφονται
παρακάτω:
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εργασίες αφορούν τους Εσωτερικούς και
Εξωτερικούς χώρους καθώς και τα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών στις
πόλεις Πάτρα (Ρίο) και Αγρίνιο.
Α) Μυοκτονία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)
Στα πλαίσια της προληπτικής Συντήρησης απαιτείται μία εφαρμογή μυοκτονίας με
σκοπό τη εξάλειψη και τον έλεγχο του αριθμού των τρωκτικών.
Οι εργασίες και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των
τρωκτικών έχουν ως εξής:
1. Τοποθέτηση δολωμάτων και παγίδων σε εξωτερικούς χώρους, περιφερειακά των
κτιρίων και οδών (δολωματικοί σταθμοί) με στερεά δολώματα σε απόσταση 10 - 20μ.
αφού πρώτα στερεωθούν στο έδαφος για να προστατεύονται τα δολώματα από τις
καιρικές συνθήκες και από τα κατοικίδια ζώα.
2. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ισχυρά αντιπηκτικά και θα
εξοντώνουν ακόμα και εκείνα που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα, σε άλλα φάρμακα.
3. Τοποθέτηση δολωμάτων στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, (σε απόκρυφα
σημεία), γραφεία, εργαστήρια, υπόγεια τούνελ, και γενικά όλα τα πιθανά σημεία που
εστιάζουν τα τρωκτικά.
4. Ειδικότερα στους εσωτερικούς χώρους, στους χώρους παρασκευής φαγητού
(κουζίνες) και αποθήκευσης τροφίμων θα πρέπει να τοποθετηθούν συσκευές
μηχανικής παγίδευσης τρωκτικών (κολλητικές επιφάνειες). Σε κάθε περίπτωση οι

παγίδες δεν θα αποτελούν κίνδυνο για τα προϊόντα που διατηρούνται ή αποθηκεύονται
στους χώρους όπου τοποθετούνται.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αριθμήσει όλους τους δολωματικούς σταθμούς
ανά χώρο και επέμβαση και να καταθέσει εγγράφως μετά το πέρας των εργασιών στο
Τμήμα Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκ/σεων αρχείο excel σε επεξεργάσιμη μορφή με τις
θέσεις και το χρόνο τοποθέτησής τους
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει αντικατάσταση της δολωματικής ουσίας ή του
δολωματικού σταθμού σε περίπτωση καταστροφής τους.
7. Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ορίζεται από το Ν.721/77. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
8. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία των ενοίκων, περιοίκων και ζώων που
ευρίσκονται στους χώρους που θα γίνεται επέμβαση.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί την μυοκτονία έως την τελική εξόντωση
των τρωκτικών.
10. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε ώρες λειτουργίας των γραφείων και πάντα σε άμεση
συνεννόηση με το τμήμα Συντήρησης. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών παρατηρηθεί
ότι παρ’ όλα τα μέτρα που ελήφθησαν, υπάρχουν τρωκτικά, ο εργολάβος υποχρεούται να
επέμβει άμεσα, μέχρι της οριστικής εξοντώσεως αυτών και στη συνέχεια να τα
απομακρύνει από το χώρο που εμφανίστηκαν και να προχωρήσει σε απολύμανση, χωρίς
επί πλέον αμοιβή. Αν κατά την έναρξη της σύμβασης υπάρξει ενημέρωση για ύπαρξη
νεκρών τρωκτικών, ο ανάδοχος θα πρέπει να τα απομακρύνει και να προβεί σε
καθαρισμό των χώρων και απολύμανση αυτών.
11. Εάν μετά την υλοποίηση της προαναφερόμενης μίας εφαρμογής μυοκτονίας
εμφανιστεί τρωκτικό, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επέμβει, να απομακρύνει αυτό
και να απολυμάνει το χώρο.
Β) Οφιοαπώθηση στους εξωτερικούς χώρους (ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)
Αφορά την οφιοαπώθηση που απαιτείται να γίνει στα πλαίσια της προληπτικής
συντήρησης σε όλους τους εξωτερικούς χώρους της Παν/λης στις προαναφερθείσες
πόλεις. Η εργασία της οφιοαπώθησης αποβλέπει στην πρόληψη και ειδικά στην απώθηση
των ερπετών από τους χώρους των εγκαταστάσεων όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν
την δραστηριότητα των ερπετών. Προκειμένου για την επιτυχή απομάκρυνση των φιδιών
από τους συγκεκριμένους χώρους θα τοποθετηθούν οφιοαπωθητικά σκευάσματα οσμής,
περιμετρικά των χώρων και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο για την σωστή
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Γ) Μικροβιακή απολύμανση όλων των τουαλετών (WC)( ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)
Αφορά την μικροβιακή απολύμανση όλων των τουαλετών, στα πλαίσια της προληπτικής
συντήρησης για τη διατήρηση της υγιεινής και τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης
μολυσματικών ασθενειών.

Η απολύμανση θα γίνει με ειδικό ψεκαστικό μηχάνημα (νεφελοψεκασμό) που
επιτυγχάνει ομοιόμορφη κατανομή των υλικών στον αέρα και στις επιφάνειες, χωρίς να
διαταράσσεται η σχέση της θερμοκρασίας (μέγ. Σταγονιδίων 01- 30 μ). Θα
χρησιμοποιηθούν σκευάσματα αλδεϋδών εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. με ισχυρή
αντιμικροβιακή δράση έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, Gram (-) και σπόρων, με
αποκλειστικά απολυμαντική – αντισηπτική δράση, χωρίς να οξειδώνει τα μέταλλα και να
δημιουργεί ατμούς. Επίσης θα είναι άοσμα, μη τοξικά και ακίνδυνα για τους
διακινούμενους στους χώρους. Η αποσφράγιση των σκευασμάτων θα γίνει παρουσία του
επιβλέποντος το έργο.
Σε κάθε W.C. που θα γίνεται απολύμανση, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει
πιστοποιητικό απολύμανσης που θα αναγράφεται η ημερομηνία απολύμανσης και η ώρα.
Δ ) Εργασίες για Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις
Οι Εργασίες αυτές αφορούν τα παρακάτω :
Απεντομώσεις, για την καταπολέμηση όλων των ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων
(κατσαρίδες, σκουλήκια σφήκες, ψύλλους,μυρμήγκια, κ.λ.π) στα προαναφερόμενα κτίρια
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Απολυμάνσεις σε αποθήκες και διάφορους χώρους των κτιρίων του Πανεπιστημίου,
όπου απαιτείται. Βακτηριακές απολυμάνσεις σε χώρους Εργαστηρίων, ψυκτικούς
θαλάμους κ.λ.π από εξειδικευμένο συνεργείο, που θα έχει την απαιτούμενη άδεια.
Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας
ή τον Ε.Ο.Φ., και θα καταπολεμούν βακτήρια και μικρόβια. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει την σχετική
άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Μετά την ολοκλήρωση των εφαρμογών σε όλους τους χώρους ο ανάδοχος θα παραδώσει
αντίστοιχο πιστοποιητικό απολύμανσης – απεντόμωσης και μυοκτονίας στο οποίο θα
αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα εφαρμογής.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να φροντίσει για την
ασφάλεια των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου.
Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ
στοιχείων για την αποφυγή ζημιών στα κτίρια.
Όλες οι εργασίες, θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία του
κτιρίου. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της εργολαβίας υποχρεούται να διευκολύνει την
εκτέλεση των εργασιών εντός του αυτού χώρου άλλης εργολαβίας και να παρέχει κάθε
συνεργασία αναγκαία για την προώθησή της.

Ο ανάδοχος για τις παραπάνω εργασίες θα εκτελέσει από μία εφαρμογή ενώ
υποχρεούται να επεμβαίνει για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
(απεντομώσεις – απολυμάνσεις – μυοκτονίες – οφιοαπωθησεις) μέσα σε χρονικό
διάστημα 6 ωρών από την ειδοποίησή του. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε ώρες
λειτουργίας των γραφείων και πάντα σε άμεση συνεννόηση με το τμήμα Συντήρησης.
Χρόνος περαίωσης της υπηρεσίας της μιας εφαρμογής για όλες τις κατηγορίες εργασιών
(μυοκτονία – οφιοαπώθηση- απολυμάνσεις WC - απεντομώσεις) υπολογίζεται σε είκοσι
(20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ χρόνος περαίωσης της σύμβασης
ορίζεται ένας μήνας μετά την ημερομηνία υπογραφής της.
Πάτρα

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κάρλος Χαράλαμπος
ΔΕ Τεχνικός

23 / 06 / 2020

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος
Θεωρήθηκε
Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκ/σεων
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκ/σεων
Πανταζή Αθηνά
Μηχανολόγος
ΠανταζήΜηχανικός
Αθηνά
Μηχανολόγος Μηχανικός

Κάρλος Χαράλαμπος
ΔΕ Τεχνικός
Πανταζή Αθηνά
Μηχανολόγος Μηχανικός

«Μυοκτονία,
οφιοαπώθηση,
μικροβιακή
απολύμανση όλων των W.C. και απεντομώσεις
- απολυμάνσεις σε κτίρια και χώρους
του
Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Πάτρα (Ρίο)
και Αγρίνιο»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστήμιο Πατρών

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4.032,26€

Φ.Π.Α. :

967,74€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(με Φ.Π.Α.):

5.000,00€

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:Από την υπογραφή της σύμβασης έως και για ένα μήνα.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ: Τ.Π. 0899Α

CPV: 90722200-6, 90920000-2, 90921000-9, 90922000-6

Πάτρα 23 / 06 / 2020
Θεωρήθηκε
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κάρλος Χαράλαμπος
ΔΕ Τεχνικός

Κάρλος Χαράλαμπος

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκ/σεων
Πανταζή Αθηνά
Μηχανολόγος Μηχανικός

«Μυοκτονία,
οφιοαπώθηση,
μικροβιακή
απολύμανση όλων των W.C. και απεντομώσεις
- απολυμάνσεις σε κτίρια και χώρους
του
Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Πάτρα (Ρίο)
και Αγρίνιο»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1

Ένδειξη Εργασιών

Ποσότητα

Μυοκτονία , οφιοαπώθηση, Μικροβιακή
απολύμανση
όλων των W.C. και Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις σε
κτίρια και χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στις
πόλεις Πάτρα (Ρίο) και Αγρίνιο»

1

Αξία σε

Δαπάνη σε

(€)

(€)

4.032,26

4.032,26

Δαπάνη

4.032,26

ΦΠΑ 24%

967,74

Συνολική Δαπάνη

5.000,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Πάτρα 23 / 06/ 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκ/σεων

Κάρλος Χαράλαμπος
ΔΕ Τεχνικός

Πανταζή Αθηνά
Μηχανολόγος Μηχανικός

Κάρλος Χαράλαμπος

