INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.05.20 12:44:20
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7ΙΞ246907Τ-2ΙΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Χανιά 20/05/2016
Αριθμ. Πρωτ. 8745
Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες

: 73300
:ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (έγγραφο)
ΛΕΦΑΚΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ (διαδικασία)

Τηλέφωνο

: 28210- 22310

FAX

: 28210- 22329
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

1) Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για
όλους τους δημοσίους φορείς υγείας».
2) Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης
τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
3) Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ
που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1 ο),
(ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της
(θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
4) Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά
με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
5) Το με αρίθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας
διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους
δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν,
εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια
των λέξεων «επίσημους φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που
περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
και εν αναμονή της έγκρισης του ΠΠΥΥ 2015 προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)- DISINFECTING AND EXTERMINATING
SERVICES με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
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καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (και όχι πέραν της 17

ης

– 06-2016) προμηθευτές,

επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν
στην Υπηρεσίας μας τεχνικές προδιαγραφές για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV
90921000-9)- DISINFECTING AND EXTERMINATING SERVICES σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου
να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Για τη διευκόλυνση όλων επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 οι προδιαγραφές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) είχαν ως εξής:
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 ΣΤΑΑΔΑ:
ΚΕΝΤΡΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ
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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
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.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ
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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 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
ΑΔΑ:
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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.

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail : lefaki@chaniahospital.gr από
τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική
μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της
κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)].
Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη,
διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :
1)

Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.

2)

Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.

3)

Τις παραδοχές της επιστήμης.

4)

Την εμπειρία.

5)

Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.

6)

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που

προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών

προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο
αυτής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κ.Α.Α
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κοινοποίηση:
1.

Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

2.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Εσωτερική διανομή:
1.

Γραφείο Προμηθειών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

