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ηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ παξνρή ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ
(ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΩΝ) ζύκθσλα κε ην αξηζκ. πξση.6515/11-12-2013 έγγξαθν ηεο Δ.Π.Τ. ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη δηελέξγεηαο ηαθηηθνύ δηαγσληζκνύ ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 6/πξθ.6/09-05-2014 Απόθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη ζηελ παξνύζα Γεύηεξε Πξόζθιεζε γηα
Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ησλ παξαθάησ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ύζηεξα από ηελ αξηζκ.20/prk.9/30-07-2014:

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΗΑΖ
ΓΔΝΗΚΑ
Τν εμσηεξηθφ Σπλεξγείν Εζηίαζεο ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην ρψξν ζίηηζεο αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ ηνπ
Ννζνθνκείνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ Τκήκαηνο Δηαηξνθήο;
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ
εξβίξηζκα ηξνθίκσλ.
Παξαζθεπή εηδηθώλ ηξνθίκσλ ( π.ρ αιεζκέλα)
Γηαλνκή γεπκάησλ αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ.
Καζαξηζκό θαη απνιύκαλζε θηλεηώλ θαη αθηλήησλ ζθεπώλ εμνπιηζκνύ
Kαζαξηζκό θαη θξνληίδα ιεηηνπξγίαο πιπληεξίσλ, ζθεπώλ θαη εηδώλ εζηίαζεο (π.ρ. πάγθσλ, εξγαιείσλ θ.α.).
Μεηαθνξά , θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ηξνρειάησλ θαξνηζηώλ θαη εηδώλ εζηίαζεο θαη δηαλνκήο.
πγθνκηδή θαη απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ζίηηζεο.
Καζεκεξηλή θαηακέηξεζε ζθεπώλ θαη εηδώλ εζηίαζεο.
Τπνζηήξημε βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ καγεηξείνπ (π.ρ.,πιύζηκν θξνύησλ, κεηαθνξά πιηθώλ) ζε πεξίπησζε
αλάγθεο.
Τπνζηήξημε κεηαθνξηθήο ηαηλίαο δηαλνκήο.
ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ
Α. Σο σνεργείο/Δργολάβος :
Πρέπει να δραζηηριοποιείηαι ζηο τώρο ηης παροτής σπηρεζιών εζηίαζης, ηο οποίο θα αποδεικνύεηαι με
ηην καηάθεζη ζηο θάκελο ηων δικαιολογηηικών ζσμμεηοτής ηοσ Πιζηοποιηηικού Δπιμεληηηρίοσ.

Πξέπεη λα ηεξεί όινπο ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκό ησλ ηξνθίκσλ, όπσο απηέο
απνξξένπλ από ηελ ηζρύνπζα Τγεηνλνκηθή λνκνζεζία , ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ, ηηο νδεγίεο
Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο.
Πξέπεη λα ηεξεί ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηύπνπ ISO 22000:2005.
Να είλαη ππεύζπλνο θαη ζα επηβαξύλεηαη κε θάζε βιάβε ή θαηαζηξνθή ή απώιεηα εμνπιηζκνύ πνπ ζα
πξνθιεζεί από ην πξνζσπηθό ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ.
Δίλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξίπησζε απνπζίαο, λα αληηθαζηζηά ην πξνζσπηθό πνπ απνπζηάδεη, δηαθνξεηηθά
ζα θαηαβάιεη ην πνζό πνπ ε ζύκβαζε νξίδεη σο πνηληθή ξήηξα αλά εκέξα απνπζίαο ηνπ.
Πξέπεη λα απνδεηθλύεη ηελ ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ηελ αζθάιηζε, ηελ θαιή πγεία θαη ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιείηαη ζην Ννζνθνκείν.
Πξέπεη λα παξέρεη ζηνιέο θαη πξνϋπνζέζεηο θαζαξηζκνύ ηνπο, θαζώο θαη ηα πιηθά, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνλ
εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ζίηηζεο,(γάληηα θαη ζθνύθνπο κηαο
ρξήζεσο)
ε πεξηπηώζεηο ρηνλνπηώζεσλ, παγεηνύ , θαύζσλα ή άιισλ δπζρεξεηώλ ή θαηαζηάζεσλ εθηάθησλ
αλαγθώλ, νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, από θαη πξνο
ην Ννζνθνκείν.
Να ηεξεί ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, όπσο απηό νξίδεηαη ζηε ζύκβαζε θαη ζα
εμεηδηθεπηεί κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο.
Να ζπκκνξθώλεηαη πξνο όιεο ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο, πνπ νξίδνληαη από ην Σκήκα Γηαηξνθήο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Θα ειέγρεηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ, από ην Σκήκα Γηαηξνθήο θαη ηελ Δπηηξνπή
Λνηκώμεσλ.
Είλαη ππεχζπλν έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο (αηνκηθήο, ηξνθίκσλ, ζθεπψλ,
εμνπιηζκνχ θαη ρψξσλ ζίηηζεο) .Γηα ην ιφγν απηφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο πξέπεη:
Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πγείαο θαη δεδνκέλνπ φηη ζα εθπαηδεπηεί γηα ηα θαζήθνληα πνπ ζα αζθεί , δελ
ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη. Σε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο , απηή ζα πξέπεη λα είλαη άθξσο
ηεθκεξησκέλε θαη εγθεθξηκέλε απφ ηε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Να κελ απαζρνιείηαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξεί λα επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα (π.ρ.
θαζαξηφηεηα).
Β. Σο Νοζοκομείο:
Έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί πγεηνλνκηθνύο θαη βαθηεξηνινγηθνύο ειέγρνπο κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Ο
έιεγρνο δηελεξγείηαη ρσξίο πξνεγνύκελε πξνεηδνπνίεζε.
Παξαρσξεί ρώξνπο απνδπηεξίσλ ησλ νπνίσλ ηνλ θαζαξηζκό, επηβαξύλεηαη ν εξγνιάβνο.
Οη δαπάλεο ζέξκαλζεο, ύδξεπζεο, παξαγσγήο αηκνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, βαξύλνπλ ην Ννζνθνκείν.
Γ. ΤΝΘΔΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
Σα άηνκα πνπ ζα ζηειερώζνπλ ην ζπλεξγείν ( 7 άηομα ημερηζίως) ζα πξέπεη:
Να έρνπλ ειηθία άλσ ησλ 18 εηώλ
Να είλαη αξηηκειείο θαη πγηείο. Απηό πηζηνπνηείηαη κε πηζηνπνηεηηθό πγείαο ζην νπνίν λα θαίλεηαη όηη
εμεηάζζεθαλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν.
Να απαζρνινύληαη ζε 8σξν θπθιηθό σξάξην θαζεκεξηλά θαη ζηηο αξγίεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Nα είλαη απόθνηηνη Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, ώζηε λα γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ηελ Διιεληθή γξαθή θαη
αλάγλσζε ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο θαη ηα ινηπό πξνζσπηθό
ην Ννζνθνκείν ζα ππάξρεη νλνκαζηηθόο θαηάινγνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζπλεξγείν πνπ ζα απαζρνιείηαη
ζην Σκήκα Γηαηξνθήο. ε πεξίπησζε αιιαγήο πξνζώπσλ (πξόζιεςε ή απνκάθξπλζε) ν θαηάινγνο ζα πξέπεη
λα ελεκεξώλεηαη, θαζώο επίζεο ην Σκήκα Γηαηξνθήο ζα ελεκεξώλεηαη γηα θάζε αιιαγή ζηε ζύλζεζε πνπ
απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ.
ε πεξίπησζε πνπ ην πλεξγείν/Δηαηξεία, παξαβαίλεη ηνπο παξαπάλσ όξνπο, ην Ννζνθνκείν δηθαηνύηαη
ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα επηβάιιεη ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε ζύκβαζε.
Γ. ΔΠΟΠΣΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ
Επηθεθαιήο ηνπ ηδησηηθνχ ζπλεξγείνπ ζα ππάξρεη άηνκν πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην Τκήκα Δηαηξνθήο θαη ζα
επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εληνιψλ θαη νδεγηψλ ησλ
ζρεηηθψλ κε ηελ ζίηηζε αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ.
Ο Επφπηεο ηνπ ζπλεξγείνπ, ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην Τκήκα Δηαηξνθήο, ηφζν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαζίαο,
φζν θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζίηηζε θαη ζα ηεξεί απζηεξά ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο.
Επίζεο ζα ιακβάλεη ππ’ φςηλ θαη ζα πινπνηεί ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Πξντζηάκελνπ Τκήκαηνο Δηαηξνθήο γηα βειηίσζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζίηηζεο.
Ε. ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΤΓΕΘΑ
Τν πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ην νπνίν λα πηζηνπνηεί φηη δελ πάζρεη απφ λνζήκαηα πνπ
κπνξεί λα κεηαδνζνχλ κε ηα ηξφθηκα. Τν πηζηνπνηεηηθφ πγείαο απνηειεί ξεηή πξνυπφζεζε γηα ηελ απαζρφιεζε
νπνηνπδήπνηε εξγάδεηαη ζηνλ ηνκέα ζίηηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Απαξαίηεηεο γηα ηελ έθδνζή ηνπ , είλαη νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο:

παξαζηηνινγηθή θνπξάλσλ,
θαιιηέξγεηα θνπξάλσλ,
αθηηλνγξαθία ζψξαθνο.
Επηπιένλ απαηηείηαη:
γλσκάηεπζε Παζνιφγνπ,
Σε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, λφζεκα πνπ κπνξεί λα επηκνιχλεη ηα
ηξφθηκα)π.ρ. θπκαηίσζε, δηάξξνηα, δεξκαηνινγηθά πξνβιήκαηα θ.α.) ε Εηαηξεία έρεη λνκηθή ππνρξέσζε λα
ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αθ’ ελφο ηνπ θηλδχλνπ επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ, αθ’
εηέξνπ ηελ πξφιεςε δηαζπνξάο ηεο λφζνπ ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Τα κέηξα απηά εθηείλνληαη απφ ηελ
απνκάθξπλζε απφ ηελ εξγαζία γηα φζν ρξφλν ζπληζηάηαη απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ, έσο ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ
εξγαζία, εθ’ φζνλ απηφ θξηζεί επηβεβιεκέλν. Σε θάζε πεξίπησζε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ λνζνχληνο πξνζσπηθνχ
είλαη αλαγθαία απφ ην ζπλεξγείν.
Ο ππεχζπλνο Επφπηεο ηνπ ζπλεξγείνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη πξηλ απφ
ηελ έλαξμε θάζε βάξδηαο γηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ππάξρνπλ θαη λα παίξλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα θάζε
πεξίπησζε, π.ρ. παξαπνκπή γηα ηαηξηθή εθηίκεζε, απνκάθξπλζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία θιπ.
Η ίδηα ηαθηηθή πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα άηνκν λνζήζεη αηθλίδηα θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο βάξδηαο. Τν άηνκν απηφ απνκαθξχλεηαη απφ ην ρψξν εξγαζίαο θαη παξαπέκπεηαη γηα ηαηξηθή
εθηίκεζε. Η επάλνδνο ζηελ εξγαζία γίλεηαη, χζηεξα απφ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο, ζε φινπο φζνπο
απαζρνινχληαη ζηε ζίηηζε. Σε πεξίπησζε πνπ ην ζπλεξγείν δελ ηεξεί απαξάβαηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο φξνπο,
ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο.
Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν π.ρ. γηα θπκαηίσζε, ή λα δεηήζεη
θαιιηέξγεηα θνπξάλσλ, θαξπγγηθνχ επηρξίζκαηνο ή άιιε εμέηαζε φηαλ απηφ ην θξίλεη ζθφπηκν, ζε νπνηαδήπνηε
ρξνληθή ζηηγκή γηα ηελ δηαζθάιηζε πγείαο ησλ ζηηηδνκέλσλ θαη λα ζπζηήζεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνο ηνχην.
Τνλ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ αζθεί ην Ννζνθνκείν κε ηελ
ζπλεξγαζία ηεο Επηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ θαη ηνπ Τκήκαηνο Δηαηξνθήο.
Σ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σν πξνζσπηθό ην απαζρνινύκελν ζηε ζίηηζε, είλαη δπλαηόλ λα απνηειεί κεγάιν θίλδπλν επηκόιπλζεο ησλ
ηξνθίκσλ. Γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη λα εθπαηδεύεηαη αθ’ ελόο ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη ρεηξηζκνύ ηξνθίκσλ,
εμνπιηζκνύ θαη ρώξσλ ζίηηζεο θαη αθ’ εηέξνπ ζε νδεγίεο εξγαζίαο, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηαηηεηηθήο
ζεξαπείαο ησλ αζζελώλ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ απνηειεί λνκηθή απαίηεζε ( θνηλή Τπ. Απόθαζε
487/ΦΔΚ 1219Β΄ 4.10.2000) θαη δηαθξίλεηαη ζε ππνρξεσηηθή θαη ζπλερηδόκελε.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο αζζελώλ
θαη πξνζσπηθνύ. ηόρν έρεη λα θαηαζηήζεη ηα άηνκα ηθαλά λα ρεηξίδνληαη κε αζθάιεηα ηα ηξόθηκα, ηνλ εμνπιηζκό,
ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηώλ δηαηξνθήο αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ, ηελ θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή ζθεπώλ, εμνπιηζκνύ
ρώξσλ θαη ηελ εθαξκνγή νξζώλ πξαθηηθώλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.
Α. Τποτρεωηική Δκπαίδεσζη
Οη απαζρνινύκελνη ζα πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη έρνπλ νινθιεξώζεη επηηπρώο ζε πηζηνπνηεκέλν θνξέα ην
πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΦΔΣ «Βαζηθέο αξρέο ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ»( ν ρξόλνο
εθπαίδεπζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ώξεο ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά). (ηα ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά ζα
πξνζθνκίδνληαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο).
Η ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο.
Β. υνεχιζόμενη Εκπαίδευζη
Τν Τκήκα Δηαηξνθήο κπνξεί λα επαλέξρεηαη ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο κε δχν ηξφπνπο.
Με νδεγίεο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο θαζεκεξηλά ή φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.
Με πξφγξακκα πνπ ζα θαηαξηίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Επηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ή
νπνηαδήπνηε άιιε Υπεξεζία θξίλεη θαηά πεξίπησζε. Η εθπαίδεπζε απηή αθνξά ζηελ εκπέδσζε ηεο
βαζηθήο θαη ηελ απνθπγή ραιάξσζεο ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε επηκέιεηα. Επίζεο
κπνξεί λα αθνξά ζην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε Εηδηθά Τκήκαηα ή Μνλάδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
απαηηεί κεγαιχηεξε θαη εηδηθφηεξε εθπαίδεπζε.
Ο Επφπηεο ηνπ Σπλεξγείν/Εηαηξείαο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα εμαζθαιίδεη ηελ ζπκκεηνρή
ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ
απνθηήζεθαλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ πνπ ζε θάζε πεξίπησζε απαηηνχληαη ζηηο δηάθνξεο
θαηεγνξίεο ρεηξηζηψλ ηξνθίκσλ.
Τφζν ην Ννζνθνκείν φζν θαη ην ζπλεξγείν ζα ηεξνχλ αξρείν εθπαίδεπζεο απαζρνινπκέλσλ, ην νπνίν,
ζα παξνπζηάδνπλ ζε θάζε έιεγρν.
Ζ. ΣΟΛΗ ΕΡΓΑΘΑ
Η ζηνιή εξγαζίαο (έλδπκα, ππφδεκα, ζθνχθνο) ζα είλαη ζχκθσλε κε ην ζρέδην θαη ην ρξψκα πνπ ζα
νξίζεη ην Ννζνθνκείν. Θα πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξή θαη ζα αιιάδεη ηαθηηθά 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ζε
θάζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο.
Ο θαζαξηζκφο ηεο ζηνιήο δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά, αιιά ζπλνιηθά απφ ηνλ
εξγνδφηε ηνπο. Τν Τκήκα Δηαηξνθήο ζα πξνζδηνξίδεη ηελ αλάγθε ρξήζεσο γαληηψλ κηαο ρξήζεο θαηάιιεισλ
γηα ηξφθηκα, πξνζηαηεπηηθνχ ζθνχθνπ, πνδηάο κηαο ρξήζεσο, κάζθαο ή άιινπ είδνπο πξνζηαζίαο πνπ
θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ζίηηζεο. Οη ζηνιέο ζα θπιάζζνληαη ζε εξκάξηα πνπ ζα
ππνδεηρζνχλ ζην ρψξν απνδπηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.

Σε εηδηθά ηκήκαηα αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή επηθάιπςε (εηδηθή ζηνιή) πνπ ζα
ππνδείμεη ην Ννζνθνκείν.
Η δαπάλε πξνκήζεηαο θαη θαζαξηζκνχ ησλ ζηνιψλ ζα βαξχλεη ην ηδησηηθφ ζπλεξγείν.
Η. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΘΑ
Τα θαζήθνληα, νη ππνρξεψζεηο, ε ξνή εξγαζίαο, ν ηξφπνο εξγαζίαο, ηα κέηξα θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο, ην
σξάξην εξγαζίαο, νξίδνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο Δηαηξνθήο θαη γίλνληαη γλσζηά ιεπηνκεξψο
κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ απφ ην ζπλεξγείν θαη κε βάζε απηά γίλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ
απαζρνινχκελσλ.
Θ. ΩΡΑΡΘΟ ΕΡΓΑΘΑ
Τν σξάξην εξγαζίαο είλαη 8 σξν. Τν σξάξην απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ρξφλνη δηαλνκήο
γεπκάησλ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τκήκαηνο Δηαηξνθήο
,αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζεκεξηλέο θαη αξγίεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ήδε ππάξρνλ
κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο, ηα άηνκα δελ ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ Τκήκαηνο Δηαηξνθήο.
Θ. ΕΛΕΓΥΟ
Ο έιεγρνο ηεο Εηαηξείαο απφ ην Ννζνθνκείν, αλαηίζεηαη:
ζην Τκήκα Δηαηξνθήο
ζηελ Επηηξνπή Λνηκψμεσλ

1.

Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο παξαπάλσ
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπό ηε Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ –
ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ.

2.

Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία βδνκάδα από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζηνλ
ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.chaniahospital.gr) ήηνη από ηελ Πέκπηε 31-07-2014 έσο θαη ηελ
Σεηάξηε 06 -08- 2014.

3.

Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο
όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξώλ.

4.

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξόζεζκεο απόςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζώο θαη λα
δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: mnika@chaniahospital.gr

5.

To Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή
πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.

6.

Δπειπηζηνύκε

γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα

δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

