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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)
στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τετάρτη 24-06-2015, ώρα 11.00 π.μ..

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

(CPV 90921000-9)
0849
6.523,33 ευρώ συμπ. ΦΠΑ
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»
το

όπως τροποποιήθηκε με

Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
2.

Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης 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.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών
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Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου 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.Δ. 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

«Δικαιολογητικά 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.Δ.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 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης
Νοεμβρίου 2005.»
14.

Το Π.Δ.118/10-07-07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) ( 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) «Διαρθρωτικές 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. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014) παρ. 2 αρ. 1 στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και
έργων.
21. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014).

Β: Τις αποφάσεις:
1.

την με αριθ. 28/ πρκ. 6 /29-04-2015 (ΑΔΑ ΒΜΔΕ46907Τ-ΡΙΟ) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου.

2.

την με αρίθμ. 328/27-05-2015 (ΑΔΑ 79Ω6469Η21-ΗΨΞ) απόφαση του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ περί χορήγησης εξουσιοδότησης
για την διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2014.

3.

Το ΦΕΚ 3693/ Β/ 31-12-2014 σχετικά με ορισμό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών,
Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών
οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)

Προϋπολογισμός: 6.523,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Γλώσσα : Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η Τρίτη 23-06-2015, ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού
Νοσοκομείου Χανίων.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η Τετάρτη 24-06-2015, ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού
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Νοσοκομείου Χανίων.
Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών

θα

πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, 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 στο φάκελο της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς η προσκόμιση μέσου αποθήκευσης Η/Υ (CD – USB)
της προσφοράς σε προγράμματα Microsoft.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.chaniahospital.gr) Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου.
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ένα (1) έτος.
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- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
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 .
Διευκρινήσεις 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 Δημοσίου

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.
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :
Οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή είναι .
1.

Φόρος 8% Χ καθαρής αξίας μείον των κρατήσεων .

2.

0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

3.

Χαρτόσημο 3 % επί της προηγούμενης κράτησης.

4.

Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.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 .
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 υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα.)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 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 ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 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.
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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. Δ. 394/96 ,όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το Π.Δ.118/07.

Οι προσφέροντες

θα πρέπει να αναφέρουν ότι έλαβαν υπ’ όψιν τους, κατά την

κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά

με τις διατάξεις περί

προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.
Ο ανάδοχος δημόσιας σύμβασης ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του δεσμεύονται ότι, σε όλα
τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα,
παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον
τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διακοπεί σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται, εφόσον η
Ε.Π.Υ. προκηρύξει σχετικούς αντίστοιχους διαγωνισμούς. Στις περιπτώσεις που οι
ανωτέρω σχετικοί διαγωνισμοί ολοκληρωθούν από τις ΥΠΕ, οι αντίστοιχες συμβάσεις
που θα υπογραφούν θα διακοπούν, όταν υπογραφούν οι συμβάσεις που θα προκύψουν
από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς που θα διενεργήσει η Ε.Π.Υ.

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1)

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

2)

Δύο (2) φορές το χρόνο όλες οι επισυναπτόμενες εργασίες θα γίνονται και στους υπόλοιπους χώρους του
Νοσοκομείου όπως : Διάδρομοι, 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 Διοικητικού 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.

ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
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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.

Δολωματικοί σταθμοί εξωτερικών, περιμετρικών

Μυοκτονία με τοποθέτηση νέου

Αρουραίοι και ποντικοί

και ακάλυπτων χώρων

δολώματος και καταγραφή των
αποτελεσμάτων

Δολωματικοί σταθμοί στο Υπόγειο Νο2

Μυοκτονία με τοποθέτηση νέου

(Μηχανολογικό Κανάλι)

δολώματος και καταγραφή των

Αρουραίοι και ποντικοί

αποτελεσμάτων
ο

Δολωματικοί σταθμοί στο 2 όροφο

Μυοκτονία με τοποθέτηση νέου

(Μηχανόροφος)

δολώματος και καταγραφή των

Αρουραίοι και ποντικοί

αποτελεσμάτων
ος

Υπόγεια –1-2 και 2 όροφος (Μηχανόροφος)

Απεντόμωση με ψεκασμό

Έρποντα και ιπτάμενα έντομα

Δωμάτια 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

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.

7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α. ΧΩΡΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
Α1. ΚΤΙΡΙΑ (ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ))
1.

Κτίρια Διοικητικών Υπηρεσιών.

2.

Κτίριο Αποθήκης Υλικού ΕΚΑΒ

3.

Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας

4.

Κτίριο Συνεργείων.

5.

Θυρωρείο.

6.

Οδηγοί.

7.

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 (ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ 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 Διαμέρισμα Β (Μικράς Ασίας 5 - Πασακάκι)

4.

Προστατευμένο Διαμέρισμα Γ (Ελύρου 23 & Φαλασάρνης)

5.

Προστατευμένο Διαμέρισμα Δ (Κάμπων 11 – Ν. Χώρα)

6.

Προστατευμένο Διαμέρισμα Ε (Κάμπων 11 – Ν. Χώρα)

7.

Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΣΤ) - (Κ. Μανου 23 Χανια )

8.

Ξενώνας «Ο μίτος της Αριάδνης» - (Πλ. 1866)

9.

Ξενώνας «Εδέμ» - (Αριστοτέλους & 28 Οκτωβρίου - Κουνουπιδιανά)

ης

10. Ξενώνας «Ναϊάδες» - (Καλαθάς Ακρωτηρίου)
11. Ψυχογηριατρικό Οικοτροφείο «Απανεμιά» – (Ναξάκη 7 - Χαλέπα)
12. Συνεταιριστική Μονάδα Ειδών λαϊκής τέχνης (ΚΥΣΠΕ) (Δημοτική Αγορά)
13. Ξενώνας «Ανατολή» - (Καλαμάκι Νέας Κυδωνίας)
14. Οικοτροφείο (Β) «Επάνοδος» - (Καλαθάς Ακρωτηρίου)
15. 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
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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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