ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’
Πληροφορίες : Ε.Σαµψάκη
Τηλέφωνο : 28210 22309
FAX :

28210-22329

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 29 Π
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαµηλότερη τιµή

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πέµπτη 7-11-2013, ώρα 12,00 µβ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

(CPV 90921000-9)

Κωδικός Αριθµού Εξόδου (ΚΑΕ)

849
6.523,33 € συµπ. ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.

Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων»

όπως

τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις» του Ν.2362/95 (ΦΕΚ
247/Α/95) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
2.

Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31

ης

Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-04-2004)περί

συντονισµού σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών»,
3.

Την αρίθµ.Π1-1105/2-3-2006 εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρµογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις
δηµόσιες συµβάσεις.

4.

Του Ν.2522/1997,«Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
δηµοσίων έργων κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»

5.

Του Ν2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε µε το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96
(ΦΕΚ

135/Α/1996)

αρθρο

14

σε

συνδυασµό

µε

τις

διατάξεις

του

Π.∆

82/96

(ΦΕΚ

66/Α/96),

«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
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έργων ή προµηθειών του ∆ηµόσιου ή των νοµικών προσώπων του Ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»,όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05,
7. Του Ν.2955/01 « Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
8. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές
9. Το Ν.3310 /05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των
καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».
10. Την

µε

αρίθµ.24014/25-11-2005

(ΦΕΚ1637/Β/05)Κ.Υ.Α

των

Υπουργών

Ανάπτυξης

και

Επικρατείας

«∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε τον N.3414/2005»
11. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
12. Τον Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
13. Το Π.∆.60/2007(ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,

προµηθειών και

υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
ης

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005.»
14. Το Π.∆.118/10-07-07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) ( Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α’)
15. Το Ν.3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις»
16. Το Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 <<εξόφληση προµηθειών Νοσοκοµείων και ρυθµίσεις
θεµάτων σχετικών διαγωνισµών>>.
17. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/11-05-2012) « Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις)»
18. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»
19. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονοµίας»
20.

Το µε αρίθµ. πρωτ. 6881/03-10-2012 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α. σχετικά µε «∆ιαβίβαση Εγκυκλίου µε
οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του ΠΠΥΥ 2012, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013»

21.

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 10103/08-10-2012 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Οδηγίες εκτέλεσης και
εφαρµογής του ΠΠΥΥ 2012».

22.

Την µε αριθµ. 1/πρκ.22/12-10-2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την
έγκριση τροποποιήσεων διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 (Α∆Α Β43Ρ46907Τ-ΣΟ8).

23.

Το µε αρίθµ. πρωτ. 10411/16-10-2012 έγγραφο της 7

ης

ΥΠΕ Κρήτης αναφορικά µε το ∆ιαχωρισµό ΠΠΥΥ

2012 σε Πιστώσεις 2012 και 2013.
24.

Το µε αρίθµ. πρωτ. 15741/18-10-2012 έγγραφο του Νοσοκοµείου Χανίων αναφορικά µε το ∆ιαχωρισµό
ΠΠΥΥ 2012 σε Πιστώσεις 2012 και 2013.

25.

Το µε αρίθµ. πρωτ. 98/09-01-2013 ∆ιαβιβαστικό Σηµείωµα της ΕΠΥ αναφορικά µε διαβίβαση πρακτικού της
ο

υπ’ αρίθµ. 23/18-12-2012 (θέµα 14 ) Συνεδρίασης της σχετικά µε την «Τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 για τα
ης

Νοσοκοµεία και τη ∆ιοίκηση της 7 ΥΠΕ Κρήτης πλην ΠΑΓΝΗ (χωρίς επαύξηση).
26.

Το µε αρίθµ. πρωτ. 1010/31-01-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Επικαιροποίηση της
κωδικοποίησης κρατήσεων στις προµήθειες υλικών, υπηρεσιών & φαρµάκων των ΠΠΥΥ».

27.

Την µε αριθµ. 4/πρκ.8/17-04-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την
η

έγκριση τροποποιήσεων (2 φάση) διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013.
28.

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7722/23-07-2013

έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Ορισµό φορέων

διενέργειας διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2012».
29.

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7721/01-08-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Έγκριση Γ
Τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2012 ».
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30.
32.

Η µε αρίθµ. 200/01-08-2013 απόφαση του ∆ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (Α∆Α ΒΛΩΒ469Η2Ι-0Η4).
Την µε αριθµ. 51/πρκ.19/23-08-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την
έγκριση τροποποιήσεων διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 και ορισµό µελών επιτροπών
διενέργειας των διαγωνισµών.

33.

Την µε αρίθµ. πρωτ. 9099/12-09-2013 έγκριση µελών των επιτροπών διενέργειας των προµηθειών του Γ.Ν.
η

Χανίων ΠΠΥΥ 2012 από την 7 Υ.ΠΕ.
34.

Η µε αρίθµ. 228/ 12-09-2013 απόφαση του ∆ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (Α∆Α ΒΛ9Κ469Η2Ι-Ε1Μ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΘΨΠ ΧΑΝΙΩΝ για ένα (1) έτος
Προϋπολογισµός: 6.523,33 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων
Γλώσσα : Ελληνική
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: η Τετάρτη 6-11-2013, ώρα 14.00 στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού
Νοσοκοµείου Χανίων.
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών η Πέµπτη 7-11-2013, ώρα 12.00 µβ στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού
Νοσοκοµείου Χανίων.
Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών

θα

πραγµατοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
και Οικονοµικής Προσφοράς).
Προσφορές που παραδίδονται µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες .
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα . Για την
αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιµοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά θα είναι χωρίς
ξέσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσηµο και δεν θα φέρει αριθµητικά πολλαπλασιαστικά και
προσθετικά λάθη.
Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει τις ενδείξεις :
α) Η λέξη " προσφορά "
β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκοµείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αριθµός διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Απαραίτητα επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς η προσκόµιση δισκέτας η
άλλο µέσω αποθήκευσης Η/Υ σε προγράµµατα Microsoft.
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική
γλώσσα.
Έντυπο διακήρυξης του διαγωνισµού είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκοµείου
(www.chaniahospital.gr).

Παράβολο αξίας 10,00 ευρώ από το Ταµείο του Νοσοκοµείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον οποίο
πληρώθηκε) προσκοµίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθεί από την εταιρεία ταχυµεταφορών ή από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας ο α/α του
σχετικού παραβόλου, ο οποίος θα σηµειώνεται και θα κρατείται σε σχετικό αρχείο στο Γρ. Προµηθειών
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες.
Η έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην προσφορά.
ΤΙΜΗ: Η τιµή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση (µεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκοµείο.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµό. Κατά την ώρα αποσφράγισης
των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι . Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
∆ιευκρινήσεις µετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου

ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους το ύψος του
οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο
αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας Οικονοµικών

και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσοστό

του

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :
Οι νόµιµες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προµηθευτή είναι .
1.

Μ. Τ. Π. Υ. 1,5 %Χ καθαρής αξίας .

2.

Χαρτόσηµο 2,4 % επί Μ. Τ. Π. Υ.

3.

Φόρος 4% Χ καθαρής αξίας µείον των κρατήσεων .

4.

0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΑΑ∆Σ).

5.

Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισµών Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε το Ν.3580/2007 και την ∆.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωµή θα γίνει αφού προηγουµένως ο προµηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις
υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύµβασης, µε χρηµατικό ένταλµα θεωρηµένο από την υπηρεσία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το Ν. 2649/97.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την
υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ.
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να
γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.Όταν ο προσφέρων δε δηλώνει στην προσφορά του :
α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς .
β) Το χρόνο παράδοσης.
2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι µικρότερος του προβλεπόµενου στη διακήρυξη.
3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο στη διακήρυξη .
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4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφηµένη ή φέρει ξέσµατα – σβησίµατα – διορθώσεις.
5. Όταν η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε συνάλλαγµα ή θέτει όρο αναπροσαρµογής .
6. Όταν θέτει όρο πληρωµής εφ’ όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη.
7. Όταν δεν καταθέτουν δείγµατα ή προσπέκτους , ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη.
8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3918/2011, στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισµού θα
πραγµατοποιηθεί σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών,
όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονοµικές
προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιµές, απορρίπτονται. (Ο κωδικός του
Παρατηρητηρίου Τιµών και οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται επί ποινή απορρίψεως στην προσφορά.
Σε περίπτωση που το είδος δεν συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιµών θα πρέπει αυτό να αναφέρεται
µε θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα.)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: Ως χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών ορίζονται οι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες
ύστερα από έγγραφη παραγγελία .
Ο χρόνος παράδοσης µετράει από την επόµενη ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης µεταξύ Νοσοκοµείου και
Προµηθευτή . Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος µεγαλύτερος του προβλεπόµενου στη διακήρυξη, δεν θα
λαµβάνεται υπ’ όψιν .
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ : Σαν τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων . Η
παράδοση του υπό προµήθεια είδους θα γίνει ενώπιον επιτροπής, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό έργο της επιτροπής
παραλαβής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος βάσει των δειγµάτων της προσφοράς.
Σε περίπτωση που το προς παράδοση είδος κριθεί απορριπτέο από την επιτροπή ο προµηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ηµερών .
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α) Αν δεν υπογράψει τη σύµβαση στην προαναφερόµενη καθορισµένη προθεσµία .
Β) Αν δεν παραδώσει το υπό προµήθεια είδος εντός του ορισθέντος χρόνου.
Και στις δύο περιπτώσεις ο προµηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. ∆. 394/96 ,όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το Π.∆.118/07.

Ο ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)

Όλες οι επισυναπτόµενες εργασίες θα γίνονται µία (1) φορά τον µήνα.

2)

∆ύο (2) φορές το χρόνο όλες οι επισυναπτόµενες εργασίες θα γίνονται και στους υπόλοιπους χώρους του
Νοσοκοµείου όπως : ∆ιάδροµοι, Ιατρεία, Θάλαµοι Νοσηλείας, Shafts (Φρεάτια πρόσβασης µηχανολογικών και
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων) αποθήκες ορόφων, κλιµακοστάσια κ.λ.π. καθώς και σε έκτακτη περίπτωση
όπου αυτό χρειάζεται.

3)

Η προσφορά θα συνοδεύεται από σχετική άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών του Υπουργείου καθώς
και από έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο θα αναφέρεται ότι τα προτεινόµενα σκευάσµατα εκ µέρους
της Εταιρείας για την καταπολέµηση των εντόµων και των τρωκτικών κυκλοφορούν νόµιµα και ενδείκνυται η
χρησιµοποίηση τους σε κατοικηµένους χώρους. Να είναι ασφαλή και ακίνδυνα ως προς τη χρήση τους για τους
ασθενείς και το Προσωπικό του Νοσοκοµείου φιλικά για το περιβάλλον.

4)

Η προσφορά επίσης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά που θα βεβαιώνουν την εκτέλεση παρόµοιων εργασιών
την τελευταία πενταετία.
Εάν αµέσως µετά ή σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τις εφαρµογές διαπιστωθεί ότι δεν είναι επιτυχής, ο
ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει έκτακτη εφαρµογή χωρίς καµία επιβάρυνση του Νοσοκοµείου.
Επίσης υποχρεούται να προσκοµίσει πελατολόγιο της Εταιρείας (εργολήπτριας), για να αποδεικνύεται έτσι η
εµπειρία της.
Θετικά θα εκτιµηθούν :
•

Ασφαλιστήριο συµβόλαιο της εργολήπτριας Εταιρείας για ζηµιές προς πελάτη της (πάνω από 80.000
ευρώ).

•

Πιστοποιητικό από φορέα πιστοποιήσεων ότι πληρεί τους όρους διεθνών προτύπων για τις υπηρεσίες
που παρέχει (π.χ. ISO).

5)

Οι εφαρµογές θα διενεργούνται υπό την επίβλεψη της Επιτροπής καλής εκτέλεσης των εργασιών που θα οριστεί
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
Ο Ανάδοχος θα διενεργεί τις εργασίες απεντόµωσης- µυοκτονίας κατόπιν συνεννόησης µε την επιτροπή σχετικά
µε τις ώρες και µέρες των εφαρµογών.
Μετά από κάθε προγραµµατισµένη εργασία η εργολήπτρια Εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει :
α) Πιστοποιητικό απεντόµωσης – µυοκτονίας.
β) Έκθεση µε τα ευρήµατα και τις διαπιστώσεις µετά την εφαρµογή.
γ) Τιµολόγιο παροχής υπηρεσίων.

6)

Τα είδη προστασίας (µάσκες, γάντια, φόρµες), τον εξοπλισµό (ψεκαστήρες) καθώς και τα εντοµοκτόνα και
µυοκτόνα θα τα διαθέτει η Εταιρεία.

ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Οι παρακάτω εργασίες θα γίνονται τρεις (3) φορές το χρόνο στα Κέντρα Υγείας και µία (1) φορά το χρόνο στα
Περιφερειακά Ιατρεία.
Απεντόµωση µε ψεκασµό εσωτερικά – εξωτερικά σε όλα τα φρεάτια και σιφόνια αποχέτευσης. Επίσης µυοκτονία µε
την τοποθέτηση δολωµάτων σε δολωµατικούς σταθµούς.
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ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΧΩΡΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Φρεάτια αποχέτευσης και φρεάτια οµβρίων

Απεντόµωση µε ψεκασµό και

Έντοµα και ποντικοί –

υδάτων στους εξωτερικούς χώρους

Μυοκτονία

αρουραίοι

Εξωτερικά των κτιρίων

Απεντόµωση µε ψεκασµό (ζώνη

Σκορπιοί, αράχνες, µυρµήγκια,

ύψους 50 cm)

κ.λ.π.

∆ολωµατικοί σταθµοί εξωτερικών, περιµετρικών

Μυοκτονία µε τοποθέτηση νέου

Αρουραίοι και ποντικοί

και ακάλυπτων χώρων

δολώµατος και καταγραφή των
αποτελεσµάτων

∆ολωµατικοί σταθµοί στο Υπόγειο Νο2

Μυοκτονία µε τοποθέτηση νέου

(Μηχανολογικό Κανάλι)

δολώµατος και καταγραφή των

Αρουραίοι και ποντικοί

αποτελεσµάτων
ο

∆ολωµατικοί σταθµοί στο 2 όροφο

Μυοκτονία µε τοποθέτηση νέου

(Μηχανόροφος)

δολώµατος και καταγραφή των

Αρουραίοι και ποντικοί

αποτελεσµάτων
ος

Απεντόµωση µε ψεκασµό

Έρποντα και ιπτάµενα έντοµα

∆ωµάτια φαγητών και σκουπιδιών

Απεντόµωση µε ψεκασµό

Έρποντα και ιπτάµενα έντοµα

Φρεάτια ασανσέρ και µηχανοστάσια τους

Απεντόµωση µε ψεκασµό και

Έρποντα και ποντικοί –

Μυοκτονία

αρουραίοι

Απεντόµωση µε χρήση gel και

Έρποντα έντοµα

Υπόγεια –1-2 και 2 όροφος (Μηχανόροφος)
Βοηθητικές Υπηρεσίες – Μηχανολογικό κανάλι
(Η/Ζ, πεδία χαµηλής και υψηλής τάσης πίνακες,
πυρολυτικός κλίβανος)

Κουζίνα και εστιατόριο

καταγραφή των αποτελεσµάτων
Κουζίνα και εστιατόριο

Αντικατάσταση των κολλώδων

Ιπτάµενα έντοµα

επιφανειών των 12 ηλεκτρικών
εντοµοπαγίδων τύπου FT 40 και
καταγραφή των αποτελεσµάτων
Στους αδιαµόρφωτους χώρους (αποθήκες) που

Απεντόµωση µε ψεκασµό και

Έντοµα και ποντικοί –

βρίσκονται στο Υπόγειο –1, Μ.Τ.Ν.,

Μυοκτονία

αρουραίου

Φυσικοθεραπευτήριο και Γ-Είσοδος, κ.λ.π.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α. ΧΩΡΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
Α1. ΚΤΙΡΙΑ (∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ))
1. Κτίριο Αποθήκης Υλικού ΕΚΑΒ
2. Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας
3. Κτίριο Συνεργείων.
4. Θυρωρείο.
5. Αµφιθέατρο.

* Σε περίπτωση µεταβολής στους χώρους εφαρµογής κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης
(αφαίρεση ή πρόσθεση χώρων) η αντίστοιχη περικοπή ή επιβάρυνση θα υπολογισθεί µε αναλογισµό της
συµβατικής τιµής εφαρµογής (εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων) ανά τετραγωνικό µέτρο.
Σε όλους τους υπαίθριους χώρους θα γίνεται επίσης εφαρµογή στις εµφανείς αποχετευτικές σωληνώσεις και τα φρεάτια,
καθώς και γύρω από τα παράθυρα και τις πόρτες εξωτερικά.
Β. ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)
1. Κέντρο Ηµέρας για την Στήριξη Ατόµων µε Ογκολογικά Νοσήµατα (Σκαλτσούνη 38, Άγ. Ιωάννης)
2. Κέντρο Ψυχικής Υγείας & Νοσοκοµείο Ηµέρας (Κροκιδά 25)
3. Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα Β (Μικράς Ασίας 5 - Πασακάκι)
4. Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα Γ (Ελύρου 23 & Φαλασάρνης)
5. Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα ∆ (Κάµπων 11 – Ν. Χώρα)
6. Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα Ε (Κάµπων 11 – Ν. Χώρα)
7. Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα (ΣΤ) - (Κ. Μανου 23 Χανια )
8. Ξενώνας «Εδέµ» - (Αριστοτέλους & 28ης Οκτωβρίου - Κουνουπιδιανά)
9. Ξενώνας «Ναϊάδες» - (Καλαθάς Ακρωτηρίου)
10. Ψυχογηριατρικό Οικοτροφείο «Απανεµιά» – (Ναξάκη 7 - Χαλέπα)
11. Ξενώνας «Ανατολή» - (Καλαµάκι Νέας Κυδωνίας)
12. Συνεταιριστική Μονάδα Ειδών λαϊκής τέχνης (ΚΥΣΠΕ) (∆ηµοτική Αγορά)
13. Οικοτροφείο (Β) «Επάνοδος» - (Καλαθάς Ακρωτηρίου)
14. Οικοτροφείο (Γ) «Μύθος» - (Καλαθάς Ακρωτηρίου)
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Στους χώρους του άρθρου 1.Α1 και 1.Α3 (κτίρια & υπόγεια εντός του Θεραπευτηρίου) η εφαρµογή θα γίνεται µία
φορά τον µήνα. Στους χώρους του άρθρου 1.Α2 (κτίρια εντός του Θεραπευτηρίου) και 1.Β (χώροι εκτός του
Θεραπευτηρίου) η εφαρµογή θα γίνεται ανά δίµηνο. Τόσο στους χώρους εντός, όσο και στους χώρους εκτός του
Θεραπευτηρίου οι εργασίες θα γίνονται πάντα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Επίσης, εφαρµογή θα γίνεται κατόπιν
εντολής του Θεραπευτηρίου εντός 48 το πολύ ωρών από την σχετική γραπτή ή προφορική ειδοποίηση οποτεδήποτε και
οπουδήποτε παρουσιασθεί έκτακτη ανάγκη. Η εφαρµογή θα γίνεται σε όλους τους χώρους των αναφερόµενων κτιρίων. Το
Θεραπευτήριο θα ενηµερώνεται από τον ανάδοχο τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν, για τον τόπο και τον χρόνο της κάθε
εφαρµογής µε σχετικό πίνακα προγραµµατισµού εργασιών όπου θα αναφέρεται η ηµεροµηνία εφαρµογής η ώρα και
αναλυτικά όλα τα τµήµατα στα οποία θα γίνεται η εφαρµογή. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα παρίσταται
υποχρεωτικά ο υπεύθυνος γεωπόνος ή χηµικός του συνεργείου. Επίσης, θα παρίσταται υποχρεωτικά και ένα τουλάχιστον
µέλος της επιτροπής που θα ορισθεί από το Θεραπευτήριο για την παρακολούθηση του έργου. Στις εφαρµογές που θα
γίνονται στις εξωτερικές δοµές του Θ.Ψ.Π.Χ. οι υπεύθυνοι του συνεργείου θα παραλαµβάνουν το µέλος της επιτροπής µε
τον οποίο θα έχουν προσυνεννοηθεί από τον συµφωνηµένο χώρο και θα µεταβαίνουν µαζί στους προς εφαρµογή χώρους.
Μετά την κάθε εφαρµογή θα υπογράφεται ο παραπάνω αναλυτικός πίνακας τόσο από τον υπεύθυνο του συνεργείου όσο
και από το παρόν µέλος της επιτροπής, ούτως ώστε να πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών. Τα φάρµακα που θα
χρησιµοποιηθούν θα είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την αριθµ.94404/17-2-2003 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας
(Τµήµα Γεωργικών Φαρµάκων) «επιτρεπόµενα σκευάσµατα για την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε
κατοικηµένους χώρους» και θα αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά. Το προς ψεκασµό διάλυµα θα παρασκευάζεται
στον χώρο της εφαρµογής παρουσία ενός τουλάχιστον µέλους της επιτροπής παρακολούθησης που θα παρίσταται όπως
προαναφέρθηκε. Μετά από κάθε εφαρµογή θα αναρτάται υποχρεωτικά στον χώρο ενηµερωτικό φύλλο υπογεγραµµένο από
τον υπεύθυνο του συνεργείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ηµεροµηνία της εφαρµογής, το φάρµακο που
χρησιµοποιήθηκε, καθώς και το αντίδοτό του. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να ελέγχει τις µηχανικές παγίδες και τους
δολωµατικούς σταθµούς όπου έχουν τοποθετηθεί, αντικαθιστώντας το δόλωµα και αποµακρύνοντας τα παγιδευµένα
τρωκτικά, ανά δεκαπενθήµερο, συµπληρώνοντας επίσης το σχετικό φυλλάδιο ελέγχου το οποίο θα παραδίδεται στην
Υπηρεσία.
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