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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Διεύθυνση: Όαση Βαρυπέτρου, 
Οδός Γολγοθά 2, Τ.Κ. 73100, Χανιά 
Τηλ: 2821029300 
Φαξ: 2821029250 
Εmail: oakae@oakae.gr  
URL:    https://www.oakae.gr

Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών   
για την 

«Υπηρεσία έκτακτης και επείγουσας απολύμανσης των γραφείων, εγκαταστάσεων και οχημάτων 
του ΟΑΚ Α.Ε.»

Ο ΟΑΚ Α.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή,

Έχοντας υπόψη:

 Το Ν. 4138/19-03-2013, Άρθρο 3 «περί συστάσεως της Ο.Α.Κ. Α.Ε.».
 Την υπ’ αριθ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού 

δικαίου «Οργανισμός  Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση 
Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» 
(ΦΕΚ 1473/ τ. Β’/18-06-2013).

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

 Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ 2836/ τ. Β’ 
/07-11-2013).

 Την Αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ 2733/ τ. Β’ /25-10-2013.

 Την Αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαση Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων 
και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) 
«Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη 
και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα 
Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)».

 Το Ν 4412/2016 όπως ισχύει.
 Το με αρ πρωτ Δ1α/Γ.Π. οικ 16393/09-03-2020 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-

Ξ7Υ).
 Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11/03/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020).
 Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14/03/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 64/τ. Α’/14-03-2020).
 Την με αριθ. πρωτ. 3248/16-03-2020 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου ΟΑΚ Α.Ε. με θέμα 

«Λειτουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. κατά το Διάστημα Άμεσου Κινδύνου 
Εμφάνισης και Διάδοσης του Κορωνοϊού SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: ΨΧΤΣΟΞ5Ψ-ΠΞΡ).

 Την με αριθ. πρωτ. 3278/16.03.2020 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου ΟΑΚ Α.Ε. περί Έγκρισης και 
άμεσης εφαρμογής του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης για την Αδιάλειπτη Λειτουργία των 

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 27/03/2020
Α. Π.: 3655
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υποδομών ύδρευσης που διαχειρίζεται ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. κατά το Διάστημα Άμεσου Κινδύνου 
Εμφάνισης και Διάδοσης του Κορωνοϊού SARS-CoV-2.

 Το με αριθ. πρωτ. 3574/24-03-2020 πρωτογενές αίτημα - εισήγηση του Δ/ντη της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 20REQ006476651).

 Την με αριθ. πρωτ.  3574/26-03-2020 έγκριση δαπάνης (AΔΑΜ: 20REQ006478932).
 Την με αριθ. πρωτ. 3638/27-03-2020-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

ΩΦΨ1ΟΞ5Ψ-2Χ4).

προτίθεται να προβεί σε ανάθεση της «Υπηρεσίας έκτακτης και επείγουσας απολύμανσης των 
γραφείων, εγκαταστάσεων και οχημάτων του ΟΑΚ Α.Ε.».» και

κ α λ ε ί

κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο  να υποβάλει προσφορά.  

Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 
118 του ν. 4412/2016 

Προϋπολογισμός: Τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα (3.240,00) ευρώ προ Φ.Π.Α. 

CPV: 90920000-2

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. .64.08.03 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020 του ΟΑΚ Α.Ε.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους 

από την 30/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 και μέχρι την 01/04/2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
12:00

στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού.

Κατ' εξαίρεση και λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι οικονομικοί φορείς συνιστάται να υποβάλλουν τις 
προσφορές 

είτε

Ταχυδρομικώς ή με courier σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Οργανισμού στη διεύθυνση 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., Όαση Βαρυπέτρου, οδός Γολγοθά 2, ΤΚ 73100, Χανιά 
Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚ Α.Ε.»
Στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., Όαση Βαρυπέτρου, οδός 

Γολγοθά 2, ΤΚ 73100, Χανιά.

είτε
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μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τίτλο θέματος ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚ 
Α.Ε.» στην ηλεκτρονική δ/νση   ddyoakae@oakae.gr

μέχρι την αναφερόμενη ημέρα και ώρα. 

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

Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα 
δεν λαμβάνονται υπόψη.

Διάρκεια Σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβαση ή μέχρι εξάντλησης του 
προϋπολογισμού.

Κριτήριο: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η παροχή της υπηρεσίας δύναται να υλοποιηθεί είτε άπαξ είτε τμηματικά. Η υλοποίηση θα εξαρτηθεί 
από τις ανάγκες κατά την χρονική στιγμή που θα χρειαστούν στις εγκαταστάσεις, γραφεία, κτίρια

 Για την ΠΕ Χανίων: στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στα Χανιά οδός Γολγοθά 2, Όαση 
Βαρυπέτρου Χανίων, 73100.

 Για την ΠΕ Ρεθύμνης: στα γραφεία του Οργανισμού οδός Μ. Πορτάλιου 5-7, 74100, Ρέθυμνο
 Για την ΠΕ Ηρακλείου: 
 α) στα γραφεία του Οργανισμού οδός Μάχης Κρήτης 3,  71303, 
 β) στα γραφεία του Οργανισμού οδός Γ. Παπανδρέου 58, 71305, και 
 γ) ΕΕΝ Αποσελέμη, Δ.Δ. Αγριανών, 70014, Δήμος Χερσονήσου.
 Για την ΠΕ Λασιθίου: στα γραφεία του Οργανισμού οδός Χορτατσών 18, 72100, Άγιος Νικόλαος.

Και για τα οχήματα (36) του Οργανισμού όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Μονάδα Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο ΕΕΝ 
Αποσελέμη

Άγιος 
Νικόλαος

Σύνολα
ανά μονάδα

Τ.Μ. 1500 150 1400 500 50 3.600

Οχήματα 25 1 2 8 - 36

Κόστος* 725€ 65€ 570€ 240€ 20€

για 2 πλήρεις εφαρμογές.

Ο ΟΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την παροχή υπηρεσίας 
ορισμένων ή όλων των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας μέχρι την κάλυψη του 
συνολικού προϋπολογισμού της. 

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους απαγορεύεται. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης.
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Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

Οι τιμές πρέπει να δίνονται σε ευρώ, ανά μονάδα και θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός του 
Φ.Π.Α. .

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για το χρονικό διάστημα έξη (6) μηνών.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Φάκελος προσφοράς, σε κάθε περίπτωση,  θα αναφέρει τα στοιχεία του αποστολέα. (Επωνυμία –
ΑΦΜ- Έδρα Διεύθυνση- Τηλ επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση.)

και θα περιέχει: 

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα οι 
λόγοι αποκλεισμού* της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. (Δεν απαιτείται το γνήσιο της 
υπογραφής) 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «Έλαβα γνώση των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και 
απαιτήσεων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα».  
(Δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής)

3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

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

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της ανάδειξης «προσωρινού αναδόχου», θα εκδοθεί 
σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στη 
συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί μόνο τον προσφέροντα στον οποίο είναι να γίνει  η 
κατακύρωση να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά εντός 5 ημερών.

1. Α π ό σ π α σ μ α  τ ο υ  σ χ ε τ ι κ ο ύ  μ η τ ρ ώ ο υ ,  ό π ω ς  τ ο υ  π ο ι ν ι κ ο ύ  μ η τ ρ ώ ο υ  ή ,  
ε λ λ ε ί ψ ε ι  α υ τ ο ύ ,  ι σ ο δ ύ ν α μ ο  έ γ γ ρ α φ ο  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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό με 
ημερομηνία έκδοσης έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους) 

ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν 
εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του 
ν.4412/2016 όπως ισχύει.

2. Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  και α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ς  ε ν η μ ε ρ ό τ η τ α ς  (με ημερομηνία  
ισχύος κατά το χρόνο υποβολής τους).

 
3. Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό / β ε β α ί ω σ η  τ ο υ  ο ι κ ε ί ο υ  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  ή  ε μ π ο ρ ι κ ο ύ  

μ η τ ρ ώ ο υ  του κράτους εγκατάστασης για την απόδειξη καταλληλότητα για την άσκηση 
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επαγγελματικής δραστηριότητας (δηλ απολυμάνσεις χώρων) με ημερομηνία έκδοσης έως 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους).

4. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό και πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπηση του ΓΕΜΗ, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν την 
υποβολή τους. 

Σημειώνεται ότι, όποιο από τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά δεν είναι εφικτό να 
προσκομιστεί (εκτός αυτών που μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά), εξαιτίας των έκτακτων μέτρων 
που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της κορωνοϊού COVID-19 και κατ' επέκταση των 
περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών κ.λπ., μπορεί να 
αντικατασταθεί με Υ.Δ. του Ν.1599/86 με την υποχρέωση να προσκομιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
2821029214, κ. Ε. Μηλιδάκης.
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για την υπηρεσία έκτακτης και επείγουσας 

απολύμανσης των γραφείων, εγκαταστάσεων και οχημάτων του ΟΑΚ Α.Ε.

ΑΙ. Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η υπηρεσία αφορά στην απολύμανση των γραφείων, εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων αλλά και των 
οχημάτων του Οργανισμού με σκοπό την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

AI.1 Επιφάνεια κάλυψης 

Η προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία αφορά στα γραφεία, στις εγκαταστάσεις και στους λοιπούς 
χώρους, συνολικής επιφανείας (δομημένων και λοιπών χώρων)  3.600τ.μ. περίπου, ως επίσης και σε 36 
οχήματα, του Οργανισμού ανά την Κρήτη

ΑI.2 Παροχή υπηρεσίας 

Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται εγγράφως – μέσω email ή fax - από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του 
Οργανισμού με την αποστολή της σχετικής εντολής, η οποία θα αναφέρει τον τόπο, τους χώρους 
εφαρμογής της απολύμανσης και τα τετραγωνικά μέτρα (για τα κτίρια) ή/και τα οχήματα, και αυτός 
οφείλει να ξεκινήσει την εφαρμογή των υπηρεσιών απολύμανσης εντός 12 ωρών από τη λήψη της 
εντολής.

ΑI.3 Απολύμανση 

Ο βασικός στόχος της απολύμανσης είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η μείωση 
του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Για το σκοπό αυτό 

Η επέμβαση θα γίνει με σκευάσματα πλήρως βιοδιασπώμενα, ευρείας δράσεως, εγκεκριμένα από τον 
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), ατοξικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων), με 
εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία, καταπολεμώντας μεγάλο 
φάσμα πιθανών εστιών (δηλ. να είναι αποτελεσματικά κατά μικροβίων, βακτηρίων, μυκήτων και ιών), 
και τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν υπολειμματική δράση. Κατά τη διαδικασία της απολύμανσης θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το άμεσο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ανθρώπων, 
κατοικίδιων και τροφίμων. Η εφαρμογή της απολύμανσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με ψεκασμό ή 
εκνέφωση (fogging).

Τα απολυμαντικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι υψηλής τεχνολογίας και 
αποτελεσματικότητας, να έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. για χρήση σε κατοικημένους χώρους ως επίσης 
και για εσωτερικό οχημάτων. Σημειώνεται ότι, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τις οποίες έχει εκδώσει ο 
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σχετικά με το πώς πρέπει να γίνεται σωστά και 
αποτελεσματικά ο καθαρισμός και η απολύμανση χώρων εργασίας κ.ά. όπου έχει παραμείνει για 
κάποιο χρόνο ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού.  Εξαιτίας δε της πιθανής επιβίωσης του 
ιού στο περιβάλλον για αρκετές ημέρες, οι χώροι και οι περιοχές που πιθανώς έχουν μολυνθεί από τον 
ιό θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Αν και  δεν υπάρχουν  ακόμα επαρκή  δεδομένα για  την  αποτελεσματικότητα των  διάφορων 
απολυμαντικών μέσων κατά  του COVID19, εντούτοις είναι  απαραίτητη η χρήση προϊόντων που 
περιέχουν αντιμικροβιακούς παράγοντες αποτελεσματικούς κατά των κορωνοϊών.

Η απολύμανση πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό ατομικό εξοπλισμό. 
Επίσης, να ακολουθείται ο σωστός τρόπος εφαρμογής και απόρριψης του εξοπλισμού ο οποίος 
(εξοπλισμός) θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και εν συνεχεία να 
απορρίπτεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υπό της εθνικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση χρήσης 
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προστατευτικού εξοπλισμού ο οποίος δεν είναι μίας χρήσης τότε αυτός θα πρέπει να απολυμαίνεται με 
τα κατάλληλα απολυμαντικά (π.χ. 0.1% υποχλωριώδες νάτριο ή 70% αιθανόλη) μετά από κάθε χρήση.

Κατά τη χρήση των απολυμαντικών ο χώρος θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος.

Προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός (συνεργείου εφαρμογής):
 Μάσκες υψηλής αναπνευστικής  προστασίας
 Προστατευτικά γυαλιά
 Προστατευτική φόρμα, αδιάβροχη, με μακριά μανίκια, μίας χρήσης 
 Γάντια μίας χρήσης

Σημεία απολύμανσης
Όλες οι επιφάνειες που έχουν ενδεχομένως μολυνθεί (όπως: τοίχοι και παράθυρα, λεκάνη τουαλέτας 
και επιφάνειες μπάνιου, εσωτερικό οχημάτων κ.λπ.) πρέπει να απολυμαίνονται προσεκτικά. Οι 
επιφάνειες με τις οποίες έχει έρθει σε επαφή το συμπτωματικό άτομο θα πρέπει να απολυμαίνονται 
σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Αυτές οι επιφάνειες περιλαμβάνουν: 
 Τα αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα/μολυσμένα με σωματικά υγρά, και
 όλες τις επιφάνειες που έχουν πιθανώς μολυνθεί (όπως τουαλέτες, πόμολα, τηλέφωνα, Η/Υ, 

έπιπλα κ.ά.)

Σε περίπτωση που κάποια αντικείμενα δεν είναι εφικτό να απολυμανθούν με τον ως άνω 
περιγραφόμενο τρόπο τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρισμός με ατμό. 

Συστήνεται να κρατούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού απολύμανσης για τις περιπτώσεις 
πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, για πιθανή ιχνηλάτηση επαφών και παρακολούθηση για 14 
ημέρες μετά την απολύμανση.

ΑΙΙ. Απαιτήσεις 

1. Η υπηρεσία αφορά α) τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΑΚ Α.Ε στην ΠΕ Χανίων όσο και στα λοιπά 
Γραφεία και Εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην υπόλοιπη Κρήτη (ΠΕ Ρεθύμνης, ΠΕ 
Ηρακλείου και ΠΕ Λασιθίου) και β) τα οχήματα του Οργανισμού ανά βάση ή ΠΕ.

2. Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται στον Οργανισμό ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η παροχή υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα  με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης και ότι οι υπηρεσίες τους θα παρέχονται με υπευθυνότητα και θα ανταποκρίνεται στις 
εκάστοτε απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής εντός των πλαισίων της παρούσας σύμβασης. Ο 
ανάδοχος εγγυάται επίσης την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του 
ν.4412/2016 (βλ. ειδικότερα α.18).

Ο ανάδοχος εγγυάται επίσης ότι: α) οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πληρούν τα υψηλότερα δυνατά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης, β) το απαιτούμενο προσωπικό του 
διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεών 
του, και γ) η εκτέλεση των υποχρεώσεων του υπό την παρούσα σύμβαση θα γίνεται εγκαίρως και θα 
είναι πλήρης και κατάλληλη για τα γραφεία, τις εγκαταστάσεις και τους λοιπούς χώρους ως επίσης και 
τα οχήματα της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα τηρεί μυστικές όλες τις τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες της 
αναθέτουσας αρχής που θα περιέλθουν εις γνώση του. 

Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο αντικείμενο 
ατόμου ο οποίος θα υπογράφει και τα πιστοποιητικά
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Οι απολυμαντές ια πρέπει να διαθέτουν ειδική στολή , να φέρουν γάντια , γυαλιά ασφαλείς , μάσκα 
μπότες και σκούφο κατά την ώρα της εργασία τους και να φέρουν μαζί τους κιβώτιο Α βοηθειών με 
τα αντίδοτα σκευάσματα.

Η εφαρμογή όλων των εργασιών θα βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο σε ότι αφορά το 
προσωπικό του συνεργείου  του, με τα απολυμαντικά αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
την εφαρμογή καθώς και τα κάθε είδους εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες.

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί 
να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. Ουδεμία ευθύνη φέρει 
ο ΟΑΚ , επαιτείας πράξης ή παράληψης των υπαλλήλων του αναδόχου.

** Η προσφορά που δεν ικανοποιεί τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις αποτελεί 
κριτήριο αποκλεισμού από τη διαδικασία.**
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 Προς: ΟΑΚ Α.Ε. 

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚ Α.Ε.»

Πίνακας Β1

Είδος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΟΑΚ Α.Ε

Μονάδα 
μέτρησης

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(έως και)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(ευρώ προ ΦΠΑ).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  

τιμή  ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

 (ευρώ προ ΦΠΑ)
ΚΤΙΡΙΑ (γραφεία, εγκαταστάσεις & λοιποί χώροι) τ.μ. 3.600

ΟΧΗΜΑΤΑ όχημα 36

Σύνολο προ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

Σύνολο με Φ.Π.Α.

* Συνολική τιμή προ Φ.Π.Α. = ποσότητα   προσφερόμενη τιμή είδος ανά μονάδα μέτρησης προ Φ.Π.Α.

 Έλαβα γνώση των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 Η υπηρεσία θα πραγματοποιείται τμηματικά ή άπαξ, κατόπιν συνεννόησης, στα γραφεία, στις 
εγκαταστάσεις, στους λοιπούς χώρους και στα οχήματα του ΟΑΚ Α.Ε.
Η υλοποίηση θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες κατά την χρονική στιγμή που θα χρειαστούν.

1) στην ΠΕ Χανίων οδός Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανίων, 73100, 

2) στην ΠΕ Ρεθύμνης οδός Μ. Πορτάλιου 5-7, 74100, Ρέθυμνο, 

3) στην ΠΕ Ηρακλείου: 
α) οδός Μάχης Κρήτης 3, 71303,
β) οδός Γ. Παπανδρέου 58, 71305, Ηράκλειο, και 
γ) ΕΕΝ Αποσελέμη, Δ.Δ. Αγριανών, 70014, Δήμος Χερσονήσου, και 

4) στην ΠΕ Λασιθίου οδός Χορτατσών 18, 72100, Άγιος Νικόλαος.

 Η  παρούσα προσφορά ισχύει για έξι (6) μήνες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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