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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κωδικός NUTS: EL43 Κρήτη / Kriti
Ταχ. κωδικός: 71201
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gpalaiaki@crete.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2813400312
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.crete.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 
«Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2023-2025»
Αριθμός αναφοράς: 363765

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90922000 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια 
Κρήτης για τα έτη 2023-2025» αποτελεί η προσφορά του συνόλου των απαιτούμενων υπηρεσιών 
παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών, σε ολόκληρη 
την Περιφέρεια Κρήτης, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από τις ασθένειες που μεταδίδουν 
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τα κουνούπια, αλλά και τον περιορισμό της όχλησης που αυτά προκαλούν, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
1.765.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη εκτέλεσης του έργου (2023 – 2025), από την υπογραφή και 
ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31/12/2025.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 423 387.10 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL43 Κρήτη / Kriti

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια 
Κρήτης για τα έτη 2023-2025» αποτελεί η προσφορά του συνόλου των απαιτούμενων υπηρεσιών 
παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών, σε ολόκληρη 
την Περιφέρεια Κρήτης, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από τις ασθένειες που μεταδίδουν 
τα κουνούπια, αλλά και τον περιορισμό της όχλησης που αυτά προκαλούν, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
1.765.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη εκτέλεσης του έργου (2023 – 2025), από την υπογραφή και 
ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31/12/2025.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης.
Μέγεθος του έργου
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες πεδίου - δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις - διάρκειας περί τους 
εννιά (9) μήνες ανά έτος (τυπική περίοδος εκτέλεσης εργασιών 01/03 - 30/11). Οι εργασίες προβλέπεται να 
πραγματοποιηθούν:
Σε περισσότερα από 100 υγροτοπικά συστήματα
Σε περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα καναλιών και ρεμάτων
Σε περισσότερες από 5.000 εστίες αναπαραγωγής στο περιαστικό σύστημα
Σε κατά προσέγγιση 30.000 φρεάτια όμβριων και λοιπές σημαντικές εστίες στις μεγάλες πόλεις και σημαντικούς 
οικισμούς στην Περιφέρεια Κρήτης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κατανόηση και γνώση του αντικειμένου του έργου (διαχείριση προβλημάτων 
δημόσιας υγείας και όχλησης σχετικά με το έργο, χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων για την 
διατύπωση της προτεινόμενης προσέγγισης, προτεινόμενη στρατηγική υλοποίησης έργου) / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κρίσιμα στοιχεία και κίνδυνοι για την επιτυχία του έργου (εμπειρία εκτέλεσης 
παρόμοιων έργων, ετοιμότητα, ευελιξία, δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες, διορθωτικές κινήσεις, 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας, ικανότητα εκτέλεσης των επιμέρους δράσεων). / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βαθμός κάλυψης των αναγκών και των απαιτήσεων του έργου από τις 
προτεινόμενες λύσεις (τεχνογνωσία σε θέματα εντομολογικής παρακολούθησης, παρακολούθηση 
εντομολογικών, επιδημιολογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων, χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών GIS). / Στάθμιση: 10
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και των επιμέρους απαιτούμενων δράσεων 
(Εργασίες χαρτογράφησης, χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS, Επιχειρησιακός σχεδιασμός, 
δειγματοληψίες προνυμφών μεθοδολογία συλλογής και ταυτοποίησης ακμαίων, ψεκαστικές δράσεις με 
αποτελεσματική χρήση των κατάλληλων ανά περίπτωση σκευασμάτων, δράσεις αποτροπής των κινδύνων για 
τη δημόσια υγεία), αποτύπωση θυλάκων επικινδυνότητας για τη Δημόσια Υγεία). / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αξιολόγηση διατιθέμενου εξοπλισμού (Εξοπλισμός πεδίου και εξοπλισμός 
υποστήριξης. Διατιθέμενα μέσα, πέραν των προβλεπόμενων που μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία του 
έργου, εξοπλισμός εργαστηρίου, ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης του έργου και χρήση νέων τεχνολογιών. / 
Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιβαλλοντική διαχείριση του έργου, λήψη μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας(Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαχείριση σκευασμάτων, περιβαλλοντική διάσταση της 
πρότασης, μέτρα ασφάλειας και προστασίας). Μεθοδολογία πιστοποίησης και παρακολούθηση των εργασιών. 
Περιγραφή Παραδοτέων, ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής δεδομένων. / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Δράσεις ενημέρωσης και προβολής του έργου (δημοσιοποίηση, διαδραστικές 
εφαρμογές, ενημέρωση πολιτών). / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Παρουσίαση της Δομής, της Οργάνωσης και της Σύνθεσης της Ομάδας Έργου 
καθώς και αποτύπωση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της. Καταλληλότητα των προσόντων και της 
εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου για την εκτέλεση του έργου, επάρκεια και ικανότητες του Επιστημονικού 
Υπεύθυνου, του Συντονιστή, των υπευθύνων των Π.Ε. Οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, περιγραφή αντικειμένου 
εργασιών. Συνοχή ομάδας έργου. / Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία Διοίκησης, λήψης αποφάσεων και αντιμετώπισης κρίσεων, διοικητική 
Υποστήριξη, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, πιστοποίηση και έλεγχος δράσεων. / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 20%

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 423 387.10 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
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κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/12/2022
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/12/2022
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
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Περιφέρεια Κρήτης (κεντρικό κτίριο) Πλατεία Ελευθερίας Ηράκλειο

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λ.ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 213214216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/11/2022
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