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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7
η
 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  

‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘ 

    

  

 

                                                                                                       ΧΑΝΙΑ:     15  -  07 - 2021 

                                       ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.  : 14620 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ’ αριθμ.  2/πρκ19/12-07-2021(ΑΔΑ:Ψ1Μ6Μ46907Τ-ΜΞ0) 

Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,το Νόμο 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. Όπως αυτοί ισχύουν 

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 (CPV 90920000-2)» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την  Πέμπτη 22-07-

2021 και ώρα 14:00μμ 

ΤΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ  

ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 (CPV 90920000-2)» 

 

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 

                                                

                                                   0849 
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    ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ) 21REQ008907005 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 
       Προϋπολογισμός   12.400,00  ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% 
       Προϋπολογισμός   10.000,00  ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24% 

 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ YΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ: 28210 22335  Ε-mail: apontikaki@chaniahospital.gr 

 

 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN                                                                                        

 

 

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

.    

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Είδος  
 
 Απολύμανση, μικροβιοκτονία, ιοκτονία- συμπεριλαμβανομένων και των κορωνοϊών- βακτηριοκτονία, μυκητοκτονία και 
αλγοκτονία σε χώρους του νοσοκομείου και των δομών ψυχικής υγείας που υπάγονται σε αυτό. Η απολύμανση των χώρων 
μπορεί να είναι προληπτική ή μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα και κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Για τις δομές, η απολύμανση να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο της εκάστοτε 
δομής. 
Μέθοδος 
 

1.  Ψυχρή εκνέφωση ( fogging ) 

2.  Ψεκασμός χαμηλής πίεσης 

Απαιτείται η ομοιόμορφη κάλυψη του συνολικού όγκου του προς απολύμανση χώρου και του εξοπλισμού που περιέχεται 
σε αυτόν με το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα. 

Σκεύασμα 
 

 Για τη βέλτιστη εφαρμογή της απολύμανσης και την προστασία της δημόσιας υγείας, προτείνεται η χρήση 

σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου ή άλλου σκευάσματος με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα έναντι 

ευρέος φάσματος ιών               (συμπεριλαμβανομένων και των κορωνοϊών), βακτηρίων, μυκήτων, χωρίς 

υπολειμματική δράση.  

 Να κατατεθεί  επικαιροποιημένη έγκριση από τον ΕΟΦ.  

 Να κατατεθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας  των απολυμαντικών  σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.  

 Τα σκευάσματα ή οι ουσίες που θα χρησιμοποιούνται να μην είναι ερεθιστικά για  τους βλεννογόνους, το δέρμα 

ή  το αναπνευστικό σύστημα κατόπιν άμεσης, παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης επαφής. 

Χώροι εφαρμογής   
 

 Κλινικές ( δωμάτια ασθενών, χώροι νοσηλείας, κοινόχρηστοι χώροι) 

 Διοικητικά γραφεία  

 Διαδρομή που ακολούθησε διαγνωσμένο κρούσμα και χώρος νοσηλείας αυτού 

 Δομές Ψυχικής Υγείας (δωμάτια ασθενών, κοινόχρηστοι χώροι) 

Συχνότητα εφαρμογών 

 

Κρίσιμοι  χώροι: ΜΕΘ, κλινικές COVID, Χειρουργείο, ΜΤΝ, ΜΕΝΝ, ΤΕΠ, Αίθουσα Βραχείας Νοσηλείας, Μικροβιολογικό 

Εργαστήριο, Α και Β Παθολογική κλινική ανά τρίμηνο 

Λιγότερο κρίσιμοι χώροι: λοιπές κλινικές, εργαστηριακός τομέας, διοίκηση δομές ψυχικής υγείας ανά εξάμηνο 
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Χώρος εστίασης ανά εξάμηνο  και κατόπιν συνεννόησης, λόγω συνεχούς ωραρίου λειτουργίας καθ όλη τη διάρκεια της 

εβδομάδας 

Απαιτήσεις  

 Σε περίπτωση διαχείρισης χώρου μετά από ύποπτο ή επιβεβαιωμένο μολυσματικό  κρούσμα ή ανάδειξη 

πολυανθεκτικού μικροβιολογικού στελέχους,  η απολύμανση θα διενεργείται εκτάκτως και κατόπιν συνεννόησης 

με την επιτροπή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας ή/και  την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Η απόκριση 

του ανάδοχου να είναι άμεση και συγκεκριμένα εντός 24 ωρών από την κλήση. 

 Τα απολυμαντικά σκευάσματα να μην προκαλούν φθορά ή ζημιά στον ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό  

 Η μέθοδος απολύμανσης καθώς και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα για χρήση σε 

χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας από επίσημο φορέα, ελληνικό ή ευρωπαϊκό. Να προσκομιστούν οι 

παραπάνω εγκρίσεις. 

 Η εφαρμογή να γίνεται σε χρόνο κατά τον οποίο δεν θα διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της υγειονομικής 

μονάδας και αφού προηγηθεί εκκένωση των χώρων από ανθρώπους. 

 Να δοθούν σαφείς οδηγίες στο Τμήμα Επιστασίας και στην επιτροπή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας, ως προς  

τη  διαχείριση των χώρων όπου θα γίνονται οι εφαρμογές της απολύμανσης 

 Μετά την διαδικασία της απολύμανσης να προσκομίζεται στην επιτροπή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας, 

βεβαίωση με την ημερομηνία, το χώρο και τη μέθοδο της εφαρμογής, το είδος και τη δόση του σκευάσματος 

 Ο διενεργών την απολύμανση να είναι επαρκώς εκπαιδευμένος, να φέρει ατομικά μέσα προστασίας, 

ενδεδειγμένα για το χημικό παράγοντα που χρησιμοποιείται και κυτίο Α΄ βοηθειών. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι συμμετέχοντες στη σύναψη της σύμβασης πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:  

 Να διαθέτουν άδεια ίδρυσης και νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων 

σκευασμάτων σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ), την  

οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένο αντίγραφο. 

 Στην αμοιβή του ανάδοχου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, αναλώσιμων και μη αναλώσιμων υλικών, 

δαπάνες χημικών προϊόντων, αμοιβές προσωπικού συνεργείων. Το προσωπικό του ανάδοχου  να μην έχει  σχέση με το 

Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος ευθύνεται αστικά, ποινικά και  κοινωνικά για όλο το προσωπικό του. Ο ανάδοχος πρέπει να 

διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει 

κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. 

 Το προσωπικό που θα διενεργεί την απολύμανση των χώρων πρέπει να είναι καταρτισμένο ως προς τους 

κινδύνους χρήσης των βιοκτόνων σκευασμάτων και τη μειώσή τους, τις διαδικασίες προετοιμασίας του εξοπλισμού 

εφαρμογής-συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησής του-, τη χρήση και τη συντήρησή του, καθώς και τα μέτρα έκτακτης 

ανάγκης για την προστασία της δημόσιας υγείας, των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος σε περίπτωση τυχαίας 

διαρροής  

 Να προσκομίζεται πιστοποιητικό  για κάθε εφαρμογή βιοκτόνου σκευάσματος 

  Για κάθε σκεύασμα που χρησιμοποιείται πρέπει να υπάρχουν 2 έγγραφα: Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού 

(MSDS) και  επικαιροποιημένη έγκριση του ΕΟΦ, που θα κατατεθούν με την προσφορά. 

 Να προσκομιστεί με την προσφορά ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του ανάδοχου.  

 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα 

δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της προσφοράς. 

 

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

 

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

- μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
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σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή το 

πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ)  (όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφος 1 και 2 

και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

 

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η 

εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

   




