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Τηλ: 2821029300 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
Φαξ: 2821029214 Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
Email: oakae@oakae.gr
URL: www.oakae.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 43/2019 ΟΑΚ ΑΕ
«Εφαρμογή μυοκτονίας στα αντλιοστάσια και στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για 

το 2019-2020» (CPV: 90920000-2)
Προϋπολογισμός  6.200,00 ευρώ προ ΦΠΑ

Ο ΟΑΚ ΑΕ, έχοντας υπόψη 

 τον νόμο 4138/19-03-2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ.Α 72/19-03-2013) κεφάλαιο Β - Ρυθμίσεις Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Άρθρο 2  περί συστάσεως της Ο.Α.Κ .Α.Ε.

 την αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
«Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού διακαίου 
«Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση ανώνυμης εταιρείας 
υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ τ.Β 1473/18-06-2013).

 Την αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ της 
Ο.Α.Κ Α.Ε. (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ 284/20-06-2013) .

 Το υπ’ αριθμ. 7/2016 Συμβούλιο του Ο.Α.Κ Α.Ε. (Η.Δ.1) περί αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντα Συμβούλου 
για αναθέσεις κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών

 Τη με αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ Έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.) (ΦΕΚ τ. Β΄ 2733/25-10-2013) και ιδίως το άρθρο 23 του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας περί αρμοδιοτήτων του γραφείου Προϊσταμένης Αρχής της ΟΑΚ 
Α.Ε. 

 Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε) (ΦΕΚ Β  2836/7-11-2013)
 Τον Ν 4412/2016
 Την υπ αριθμ πρωτ 9904/05-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΟΑΚ ΑΕ (ΑΔΑΜ 

19REQ005565362)
 Την με αρ πρωτ   10620/24-09-2019 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης  (ΑΔΑΜ 

19REQ005603038)
 Την με αρ πρωτ 10728/25-09-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΩΥ7ΟΞ5Ψ-ΑΙΑ)
 Την με αρ πρωτ 10730/25-09-2019  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΨΙΨΟΞ5Ψ-29Υ)

Προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών για την «Εφαρμογή μυοκτονίας στα αντλιοστάσια και στα 
γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για το 2019-2020»

κ α λ ε ί   κ ά θ ε    ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο

να υποβάλει προσφορά.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα  αφορά:

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 31/10/2019
Α. Π.: 12302
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Εφαρμογή μυοκτονίας στα αντλιοστάσια και στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για το 
2019-2020» (CPV: 90920000-2) στα Χανιά και στο Ηράκλειο

ΤΜΗΜΑ 1             ΠΕΡΙΟΧΗ: Χανιά                Προϋπολογισμός:  4.000,00 ευρώ προ φπα  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
ΤΜΗΜΑ 2             ΠΕΡΙΟΧΗ: Ηράκλειο          Προϋπολογισμός:  2.200,00 ευρώ προ φπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί για ένα ή/και περισσότερα τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, στο Τμήμα Προμηθειών.
Ημερομηνία και ώρα λήξη     21-11-2019 και ώρα 15:00.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι του ΟΑΚ ΑΕ

Κατάθεση φακέλου. Η κατάθεση φακέλου προσφοράς με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός της οριζόμενης ανωτέρω ημερομηνίας και θα κατατίθεται στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας με την ένδειξη στον φάκελο 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ 
«Εφαρμογή μυοκτονίας στα αντλιοστάσια και στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για 

το 2019-2020» 43/2018 ΟΑΚ ΑΕ»

στην Ταχυδρομική Διεύθυνση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, Όαση Βαρυπέτρου οδός Γολγοθά 2, ΤΚ 
73100, Χανιά

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., στην Όαση Βαρυπέτρου στις   
22-11-2019, και ώρα   11:00.

Η Υπηρεσία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας 
της διαδικασίας. 

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν σε κλειστό φάκελο τα εξής: 

1.Αντίγραφο της άδειας της εταιρείας για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 
χώρους, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
2 Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για παροχή υπηρεσιών εντομοκτονίας και 
μυοκτονίας
3 Τεχνική προσφορά που θα καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις (και επιπλέον θα περιλαμβάνει

a. Συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις και ειδικούς όρους (ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β)
b. Υγειονομική έκθεση, 
c. Πρόγραμμα εργασιών,
d. Φύλλα στοιχείων ασφάλειας των σκευασμάτων και οι εκκρίσεις τους από το Υπουργείο 

Γεωργίας.
4.  Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
5.   Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται 
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Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά για τη υπογραφή της 
σύμβασης , εντός 10 ημερών τα εξής 

i. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. (πρωτότυπο, τελευταίου τριμήνου)

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η 
υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, 1β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας (πρωτότυπο)

iii. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας. (πρωτότυπο)

iv. Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο 
υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη 
συμμετέχων. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κριτήριο αξιολόγησης : Η χαμηλότερη τιμή.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η προσφορά θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες.
2. Η σύμβαση που θα υπογραφεί  θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής της  μέχρι και 12 μήνες
3. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του ΟΑΚ ΑΕ και με τη σύμφωνη γνώμη του 

αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών  του Δημοσίου. 
4. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. 
5. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης.
6. Τον ανάδοχο βαρύνουν τυχόν έξοδα δημοσίευσης στον τύπο
7. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς
8. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO)
9. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική ολοκλήρωση και 

παραλαβή της υπηρεσίας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, μέχρι την οριστική παραλαβή της ζητούμενης 
υπηρεσίας της Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει 
να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν 
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διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν (σε κάθε περίπτωση η επιτροπή δύναται να καλεί το 
διαγωνιζόμενο να υποβάλει διευκρινήσεις επι των υποβληθέντων)

10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://www.oakae.gr, της διαύγειας  
www.diavgeia.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο, κ. Ε. 
Μηλιδάκης, τηλ. 2821029214) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο.Α.Κ. Α.Ε

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α– ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ 1: ΧΑΝΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ 9 11 20
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΡΙΑΝΩΝ 5 6 11
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 8 9 17
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΕΛΑΡΙΟΥ 8 4 12
ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ 4 8 12
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩ. Μ1 4 6 10
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩ. Μ2 4 6 10
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩ. Μ8 4 6 10
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩ. Μ5 4 6 10
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩ. Μ7 4 6 10
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 4 6 10
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΦΑΡΙΑΝΩΝ 4 4 8
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΛΗΤΕΣ 4 7 11
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΦΙΑ 8 8 16
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ 8 8 16
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΥΛΟΥ 4 6 10
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΖΟΥΡΠΟΥ 11 6 17
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΒΑΡΑ 8 8 16
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 8 11 19
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΡΑΜΙΩΝ Τ/Δ 8 5 13
ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Α.Κ ΑΓΥΙΑ 15 15 30

ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ 5 15 20

ΤΜΗΜΑ 2: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ/ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού 100 100
Φρεάτια Διακοπής Ελέγχου ΦΔΕ από ΕΕΝ προς Ηράκλειο 
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2)

6 6

Φρεάτια Διακοπής Ελέγχου ΦΔΕ από διυλιστήριο  ΕΕΝ προς ΆΓΙΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1)

3 3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΆΣΙΟ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ συμπεριλαμβανομένου του ΦΔΕ 
Βραχασίου.

8 8

Δεξαμενή Δ6 περιοχή Χουμεργιάκο 2 2
Σήραγγα Σ1 (είσοδος και έξοδος) 8 8
Σήραγγα Σ2 (είσοδος και έξοδος) 8 8
Σήραγγα Βραχασίου 2 2
Εγκαταστάσεις φράγματος Αποσελέμη 18 18
Αντλιοστάσιο Αγίου Κωνσταντίνου περιοχή ΑΒδού. 3 3
Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 160 160
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Μετά από κάθε εφαρμογή ή έλεγχο του χώρου θα παρέχεται πλήρης φάκελος με:
a. Δελτίο παρακολούθησης εργασιών-συμβάντων, φθοράς δολωματικών σταθμών, κατανάλωσης 
τρωκτικοκτόνου κ.λ.π.
b. Τις γραπτές αναφορές κατόπιν των επιθεωρήσεων 
c. Πληροφορίες για όλα τα παρασιτοκτόνα που  χρησιμοποιήθηκαν
2. Στην σύμβαση περιλαμβάνονται:
a. Η προμήθεια και η τοποθέτησης δολωματικών σταθμών, παγιδων και δολωμάτων. Οι δολωματικοί 
σταθμοί θα διαθέτουν ειδικές κλειδαριές.
b. Ο μηνιαίος έλεγχος και η αλλαγή δολωμάτων (όπου απαιτείται) με την παρουσία εκπροσώπου της 
Υπηρεσία μας. Κατά τον έλεγχο εφόσον διαπιστωθεί καταστροφή ή απώλεια δολωματικού σταθμού ή 
παγίδας θα αντικαθίσταται από τον Ανάδοχο χωρίς επι πλέον οικονομική επιβάρυνση. 
c. Σε πίνακες που υπάρχουν διόδοι και υπάρχει πιθανότητα να εισέλθουν τρωκτικά, θα τοποθετείτε 
ειδική πάστα ή ειδική απωθητική σιλικόνη 
3. Η προμήθεια και τοποθέτηση παγίδων που θα περιέχει κολλητική ταινία και τροφικό ελκτικό 
δόλωμα (μη τοξικό) θα πραγματοποιείται σε χώρους που δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση δολωματικού 
σταθμού σύμφωνα με τις προτάσεις ειδικευμένου προσωπικού του Αναδόχου και την έγκριση της 
Υπηρεσίας μας.
4. Χύμα δολώματα σε φρεάτια και κανάλια που απαιτείται σύμφωνα με τις προτάσεις ειδικευμένου 
προσωπικού του Αναδόχου και την έγκριση της Υπηρεσίας μας.
a. Η μυοκτονία και ο έλεγχος θα γίνεται βάση συγκεκριμένου προγράμματος που θα κατατεθεί αρχικά 
στην υπηρεσία μας. Η ακριβή μέρα και ώρα των ελέγχων θα ορίζονται και θα οριστικοποιούνται 
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
5. Οι εργασίες θα γίνονται πρωινές ώρες (έως 15:00), από Δευτέρα έως Παρασκευή.
6. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να 
είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο. 
Να είναι άμεσης δράσης και αποτελεσματικότητας και είναι σταθερά στο φως, στις καιρικές συνθήκες. Η 
χρήση τους να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επαφής με οργανισμούς , τρόφιμα και υλικά 
συσκευασίας. 
7. Μετά από κάθε εφαρμογή θα αναρτάται στον χώρο ενημερωτικό φύλλο υπογεγραμμένο στο οποίο 
θα αναγράφεται η ημερομηνία εφαρμογής, το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και το αντίδοτο του.
8. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών και των 
δολωμάτων που απαιτούνται για την πλήρη κάλυψη των προστατευόμενων χώρων, ο διμηνιαίος έλεγχος 
στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η τυχόν αναδολωμάτοση ή αντικατάσταση δολωματικού σταθμού λόγω 
φθοράς ή απώλειας. Η επιπλέον τοποθέτηση χύμα δολωμάτων ή παγίδων θα αποζημιώνεται επι πλέον 
εφόσον έχει την έγκριση της Υπηρεσία μας.
9. Σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον απαιτηθεί, πρέπει εκπρόσωπος ή συνεργείο του Αναδόχου να 
επέμβει εντός 24ώρου για την αντιμετώπιση του προβλήματος χωρίς επι πλέον οικονομική επιβάρυνση.
10. Ο αριθμός των θέσεων δόλωσης και η ακριβής ποσότητα του δολώματος κατά θέση εξαρτάται από 
την σοβαρότητα της προσβολής και το είδος του τρωκτικού
11. Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα που απαιτείται, 
όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές και η νομοθεσία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: ΟΑΚ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 43/2019 ΟΑΚ ΑΕ

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εφαρμογή μυοκτονίας στα 
αντλιοστάσια και στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για το 2019-2020» 43/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    43/2019

ΠΡΟΣ ΟΑΚ ΑΕ –ΤΜΗΜΑ 1 ΧΑΝΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(ευρώ προ ΦΠΑ)
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΡΙΑΝΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΕΛΑΡΙΟΥ
ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩ. Μ1
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩ. Μ2
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩ. Μ8
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩ. Μ5
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩ. Μ7
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΦΑΡΙΑΝΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΛΗΤΕΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΦΙΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΥΛΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΖΟΥΡΠΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΒΑΡΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΡΑΜΙΩΝ Τ/Δ
ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Α.Κ ΑΓΥΙΑ

ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ

 

Τιμή ανά τεμάχιο δολώματος που απαιτείται σε ορισμένα 
κανάλια καλωδίων και σε φρεάτια καλωδίων εφόσον 
απαιτηθούν
Τιμή ανα τεμάχιο παγίδας σε τοποθεσίες που απαιτηθεί.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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Προς: ΟΑΚ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 43/2019 ΟΑΚ ΑΕ

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εφαρμογή μυοκτονίας στα 
αντλιοστάσια και στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για το 2019-2020» 43/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    43/2019

ΠΡΟΣ ΟΑΚ ΑΕ –ΤΜΗΜΑ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΤΙΡΙΟ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΏ ΠΡΟ ΦΠΑ)
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού
Φρεάτια Διακοπής Ελέγχου ΦΔΕ από ΕΕΝ προς Ηράκλειο 
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2) 
Φρεάτια Διακοπής Ελέγχου ΦΔΕ από διυλιστήριο  ΕΕΝ προς 
ΆΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1)
ΑΝΤΛΙΟΣΤΆΣΙΟ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ συμπεριλαμβανομένου του ΦΔΕ 
Βραχασίου.
Δεξαμενή Δ6 περιοχή Χουμεργιάκο
Σήραγγα Σ1 (είσοδος και έξοδος)
Σήραγγα Σ2 (είσοδος και έξοδος)
Σήραγγα Βραχασίου
Εγκαταστάσεις φράγματος Αποσελέμη
Αντλιοστάσιο Αγίου Κωνσταντίνου περιοχή ΑΒδού.
Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Τιμή ανά τεμάχιο δολώματος που απαιτείται σε ορισμένα 
κανάλια καλωδίων και σε φρεάτια καλωδίων εφόσον 
απαιτηθούν
Τιμή ανα τεμάχιο παγίδας σε τοποθεσίες που απαιτηθεί.
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