ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΗΠΔΙΡΟΤ ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ

ΚΤΠΑΡΙΙΑ 01/08/2022
ΑΡ. ΠΡΧΣ. 4469

Σκήκα: Οηθνλνκηθό
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ
Πιεξνθνξίεο: Γ. Πόηαξε, Γ. Καιθαβνύξα
Γ/λζε: Αι. Καιαληδάθνπ 13
Κππαξηζζία, Σ.Κ. 24 500
Σει. 27613-60170
E-mail: promitheies@noskypar.gr
kalkavoura@noskypar.gr
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΑΡ. 07/2022
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΄΄ΤΠΗΡΔΙΧN ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΔΠΙΒΛΑΒΧΝ
ΔΝΣΟΜΧΝ΄΄ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔΗΝΙΑ (Ν.Μ.
ΚΤΠΑΡΙΙΑ), ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΓΙΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ
ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ν.Μ. Κππαξηζζίαο)
Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απεπζείαο
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
αλάζεζε
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
Ηκεξνκελία: 26/08/2022 Ηκέξα: Παξαζθεπή,
ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ώξα:10:00 π.κ.
Ηκεξνκελία: 25/08/2022 Ηκέξα: Πέκπηε ,
ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ώξα:14:00 κ..κ.
Ν.Μ. Κππαξηζζίαο (Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
Κππαξίζζηα, Σ.Κ 24 500)
Αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ Καηαπνιέκεζεο
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
επηβιαβψλ εληφκσλ ηεο Ν. Μ. Κππαξηζζίαο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)

0849

ΚΧΓΙΚΟ CPV

90922000-6

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

620,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%)
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
ΤΠΗΡΔΙΑ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Έλα (1) έηνο

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ

Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο θαη
ζην πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ΚΗΜΓΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο – Ν.Μ. Κππαξηζζίαο έρνληαο
ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).
β) Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ Δπνπηεπνκέλσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
γ) Σνπ Ν. 4052/1-03-2012 Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ
«Δγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ................... γηα
ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»
(Φ.Δ.Κ. 194 Α’/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη».
ε) Σνπ Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145 Α/5-8-16) πεξί «Αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
Γηαηάθηεο».
ζη)Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο
ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ.
δ) Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 Α΄/2014),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ε) Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
ζ) Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94,
ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 757/Β/10-10-94).
2. Σηο Απνθάζεηο :
1. Σελ ππ’ αξίζκ. 20573/22.10.2020 Απφθαζε Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο κε ηελ νπνία εθρσξεί πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ
Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3329/2005 θαη άιιεο
αξκνδηφηεηεο.
2. Σν κε αξηζκ. πξση. 853/27-03-2018 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο ΔΚΑΠΤ.
3. Σελ ππ΄ αξηζκ. 43/31-01-2022 πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη
ε ζπγθξφηεζε δηαθφξσλ επηηξνπψλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4024/2011 άξζξν 26.
4. Σελ ππ΄αξηζκ. 13/25-06-2021 (Θ:43) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
5. Σελ ππ’ αξηζκ. 19/30-05-2022 (Θ: 6) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο Πηλάθσλ Πξνγξακκαηηζκνχ
Πξνκεζεηψλ – Τπεξεζηψλ θάησ ησλ 30.000,00 € ηνπ έηνπο 2022-2023 ηεο Ννζειεπηηθήο
Μνλάδαο Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο.
6. Σελ ππ’ αξ. 787/01-08-2022
Απφθαζε Αλάιεςε Τπνρξέσζεο θαη δέζκεπζε
πίζησζεο πνζνχ χςνπο 620,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ηεο
Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο (ΑΓΑ: 6246904Τ-ΠΘ6)
.
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Με ηελ δηαδηθαζία ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηελ απεπζείαο αλάζεζε
γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΔΠΙΒΛΑΒΧΝ

ΔΝΣΟΜΧΝ, ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
620,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο
βάζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ) θαη ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, σο θάησζη :
ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΔΠΙΒΛΑΒΩΝ ΔΝΣΟΜΩΝ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ
ΚΑΔ 0849, CPV 90922000-6
Α/Α
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
ΔΣΗΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΤΝΟΛΟ ΜΔ
ΤΠΗΡΔΙΔ
ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 24%
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΔΠΙΒΛΑΒΩΝ
1
500,00 €
620,00 €
ΔΝΣΟΜΩΝ, Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ

ΤΝΟΛΟ Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΙΙΑ

500,00 €

620,00 €

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο),
Γηεχζπλζε Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13, ΣΚ 24500, Σειέθσλν: 27613 60170, e-mail:
promitheies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr
Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Πφηαξε, Γεσξγία Καιθαβνχξα
2. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ
ΛΗΞΗ
ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Πξσηφθνιιν Γεληθνχ
Γεληθφ Ννζνθνκείν
Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή
25/08/2022
Μεζζελίαο
Μνλάδα Κππαξηζζίαο),
Ώξα 14:00κ.κ.
(Ννζειεπηηθή Μνλάδα
Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13,
Κππαξηζζίαο)
Σ.Κ 24500,

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ
ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
26/08/2022
Ώξα :10:00.π κ.

3. ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Πξφζθιεζεο δηαηίζεηαη
ζε
ειεθηξνληθή
κνξθή
απφ
ηελ
ηζηνζειίδα
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
(www.kyparissiahospital.gr) θαζψο θαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) ζηελ ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε: http://www.eprocurement.gov.gr,
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη ζηελ ΓΙΑΤΓΔΙΑ.
4. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ
πξνζψπνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε
ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο
νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ
θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ. θαη αθνξά αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80
παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ
Ν.4506/2019) γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ή δδ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά
πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1
ηνπ Ν.4412/2016)
β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)
Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην
ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο,
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80
παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο
/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε
Γηαθήξπμε.
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί
κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν
πλεηαηξηζκφο λειτουργεί νόμιμα.
ημείωση: ε περίπτωςθ κοινοπρακτικοφ ςχιματοσ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ
επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελϊν του.
5. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ:
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη 25/08/2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00
κ.κ.
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ
παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην ανοιχθεί από ηην
ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία».
6. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
2.3. Ο αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:
3.1. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα
ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ».
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν

θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ».
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
3.4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
7.Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην, πνπ πεξηιακβάλεη ηα
παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα:
 Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ
 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
 Αλάδεημε αλαδφρνπ
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο.
Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειφηεξε
πξνζθεξφκελε γηα ην εληαίν ηκήκα ζπλνιηθή ηηκή, ρσξίο Φ.Π.Α.
8. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ απαηηείηαη
9. Δηδηθνί όξνη
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ.
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη
ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά.
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο:
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ
Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
10. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο,
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ελώ είλαη δπλαηό,
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα ζεσξεζνύλ απνδεθηέο θαη
πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Ωο
αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ
επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα, ηελ παξνρή ππεξεζίαο ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ
πεξηνξίδνπλ ζε θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ.
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία απφ ηηο

θάησζη πεξηπηψζεηο:
1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ.
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ.
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο.
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε.
7. Πξνζθνξά πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο
παξνχζαο, φπνπ απηνί αλαθέξνληαη.
8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ
Σηκψλ, εθφζνλ αληηζηνηρίδνληαη
9. Οξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/ πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεγαιχηεξν ηνπ
πξνβιεπνκέλνπ ζηελ παξνχζα, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 120
εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή δελ αλαθέξεηαη
θαζφινπ, παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο
10. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 25/08/2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00 κ.κ.,
είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120) .
11. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνβιέπεηαη
ε άζθεζε έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ.
147 Α΄/2016).
12. Τπνγξαθή ύκβαζεο
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη νξηζηηθά ε ζπληήξεζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.
 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα φινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
επηρείξεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Η Αλαζέηνπζα αξρή
ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη
αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία.
13. Παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή
Η παξαιαβή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο πνπ έρνπλ
ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 , παξ.11δ ηνπ Ν.4412/2016.
Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη
άιιν αθνξά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ λ. 4412/2016.

14. Πιεξσκή αλαδόρνπ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο αλσηέξσ παξνρήο
ππεξεζίαο, ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 13. Η πιεξσκή
ζα ιάβεη ρψξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
λφκηκσλ θξαηήζεσλ.
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη
δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο.
Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή
15. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ
1.Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
2.Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα
παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζίαο
(ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ιήςε απνθάζεσλ.
3.Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο
ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
4.Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ
Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’
ηνπ Ν 4412/2016.
5.Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο θαη ζηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο
εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία,
ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
6. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο
7. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο
θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
16. Κπξώζεηο-Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία
 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 218 , ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), ζε
πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο
θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο , κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο.
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50%
ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ /
ελδηάκεζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο , επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα

2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ
εθπξφζεζκα.
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο
ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.
 Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη /ζπκςεθίδεηαη απφ /κε ηελ ακνηβή ηνπ
αλαδφρνπ.
 ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο είλαη Έλσζε, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια
ηα κέιε ηεο.
 Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην
φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 203, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).
 Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπληζηά ηεθκήξην όηη ν
δηαγσληδόκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδόκελεο
ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο παξνύζαο
Γηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο.
 Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη
αληίζεζή ηνπο κε θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο
Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό θαλόλα
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, ππεξηζρύεη ν θαλόλαο
δηθαίνπ.
17. Μαηαίσζε:
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κε
ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο
ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο

Γεκήηξηνο Λακπξόπνπινο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΣΟΜΩΝ
1. Ο εργολάβοσ πρζπει να εφαρμόηει ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ
ΕΝΣΟΜΩΝ
(ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ-ΕΡΠΟΝΣΩΝ),
ΣΡΩΚΣΙΚΩΝ
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΗΜΑΙΑ με τθ ςχολαςτικι εφαρμογι προγραμμάτων
Εντομοκτονίασ-Μυοκτονίασ με τθ χριςθ κατάλλθλων ςκευαςμάτων και
μθχανικϊν μζςων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (ανά 15/κιμερο ι ςυχνότερα αν
χρειαςκεί, ειδικά δε για το χώρο των Μαγειρείων τησ Νοςηλευτικήσ Μονάδασ
Κυπαριςςίασ ανά 3ήμερο, λόγω των απαιτιςεων του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ
αςφάλειασ τροφίμων ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 22000:2005 που
εφαρμόηεται ςτθν εν λόγω Μονάδα).
2. ε περίπτωςθ άμεςθσ ανάγκθσ (π.χ. εμφάνιςθ εντόμων Τ.. ςε θμζρα
εφθμερίασ), ο εργολάβοσ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα τθσ άμεςθσ επζμβαςθσ
εντόσ δφο (2) ωρϊν από τθν ςτιγμι τθσ κλιςθσ του.
Σο ανωτζρω ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει:


Έλεγχο όλων των εγκαταςτάςεων του Νοςοκομείου (εξωτερικοφ και εςωτερικοφ
περιβάλλοντοσ).



Προςδιοριςμόσ πικανϊν ειδϊν εντόμων και τρωκτικϊν που μπορεί να
προςβάλλουν το Νοςοκομείο.



Γραπτι εκτίμθςθ μελζτθσ (ςφμφωνα με τα ανωτζρω) με τθ ταυτόχρονθ
καταγραφι-αποτφπωςθ των ειδικϊν ςυνκθκϊν του Νοςοκομείου (π.χ. αρικμόσ
κλινϊν-τμθμάτων, χωροκζτθςθ Νοςοκομείου κλπ.) που ευνοοφν τθν παρουςία
εντόμων- τρωκτικϊν ςϋ αυτό.



Σοποκζτθςθ δικτφων-παγίδων (δολωματικοί ςτακμοί, παγίδεσ ερπόντων
εντόμων κλπ.) ςε κατάλλθλα ςθμεία ςϋ όλο το Νοςοκομείο και κάτοψθαρίκμθςθ όλων των ανωτζρω παγίδων.



Παρακολοφκθςθ ζργου δθλ., πριν και μετά τισ εφαρμογζσ (ψεκαςμοί-gel),
ζλεγχοσ-αντικατάςταςθ ςκευαςμάτων ςτουσ δολωματικοφσ ςτακμοφσ κλπ.,
κακϊσ και όλων των κρίςιμων ςθμείων του Νοςοκομείου με τακτικι
επικαιροποίθςθ αυτϊν.



υγκεντρωτικι ζκκεςθ ελζγχου εκτοπαραςίτων (ανά μινα) όπου κα
αναφζρονται όλεσ οι ενζργειεσ ςχετικά με τον ζλεγχο των εντόμων, των
τρωκτικϊν κακϊσ και τα χρθςιμοποιοφμενα ςκευάςματα με τα αντίςτοιχα
αντίδοτα.

Η εφαρμογι των προγραμμάτων Εντομοκτονίασ-Μυοκτονίασ εξαρτάται από:



υχνότθτα εμφάνιςθσ του φαινομζνου (π.χ. κατςαρίδεσ ςτα Μαγειρεία).



Ειδικι ςθμαςία-βαρφτθτα κάκε χϊρου (π.χ. Χειρουργείο).



Φάςθ αναπαραγωγισ των εντόμων-τρωκτικϊν Τγειονομικισ ςθμαςίασ (π.χ.
ςυχνότερεσ εφαρμογζσ κατά τθν άνοιξθ που αναπαράγονται τα ανωτζρω
ζντομα).

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά ςκευάςματα
εγκεκριμζνα από το Τπουργείο Γεωργίασ, άδειεσ των οποίων κα πρζπει να
κατακζςει ςτο Νοςοκομείο.
4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει πιςτοποιθτικό εφαρμογισ, μθνιαίεσ
εκκζςεισ πεπραγμζνων, πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ δολωματικϊν ςτακμϊν
και παγίδων ςφλλθψθσ ερπόντων εντόμων, κακϊσ και κατόψεισ των δικτφων
παρακολοφκθςθσ με επιςιμανςθ των κζςεων προςβολισ ανά ζλεγχο.
5. Οι κατόψεισ του δικτφου παρακολοφκθςθσ, οι εκκζςεισ πεπραγμζνων, τα αρχεία
παρακολοφκθςθσ των ςτακμϊν μυοκτονίασ και εντομοκτονίασ, οι άδειεσ
ςκευαςμάτων, τα πιςτοποιθτικά εφαρμογϊν και τα όποια ςχόλια ι υποδείξεισ
κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτον ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΕΝΣΟΜΩΝ & ΣΡΩΚΣΙΚΩΝ
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΗΜΑΙΑ, τθν ευκφνθ ενθμζρωςθσ του οποίου κα ζχει ο
ανάδοχοσ (πλιρθ εναρμόνιςθ με προδιαγραφζσ HACCP).
6. Όλεσ οι εφαρμογζσ κα πρζπει να πραγματοποιοφνται υπό τθν επίβλεψθ
ζμπειρου ςτο αντικείμενο επιςτιμονα, ο οποίοσ κα υπογράψει και τα
εκδιδόμενα πιςτοποιθτικά.
7. Όλεσ οι δράςεισ κα πρζπει να γίνονται με τθν αποτελεςματικότθτα, αςφάλεια
και διακριτικότθτα που απαιτείται , όπωσ ορίηουν οι διεκνείσ προδιαγραφζσ, θ
κείμενθ νομοκεςία και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Νοςοκομείου.
8. Κατά τθ διάρκεια του ψεκαςμοφ δεν επιτρζπεται να παρεμποδίηεται θ εργαςία
του προςωπικοφ του Νοςοκομείου από τα ςυνεργεία του αναδόχου. Ο
ψεκαςμόσ δεν πρζπει να προκαλεί δυςοςμία ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου,
να εκτίκεται ςε κίνδυνο θ υγεία των αςκενϊν και όλων των εργαηομζνων ςτο
Ίδρυμα, να προκαλεί ηθμιά ςτα τρόφιμα.
9. Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων
που λειτουργεί ςτο Νοςοκομείο.
10. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκδίδει αποδεικτικό εκτζλεςθσ εργαςιϊν {εισ
διπλοφν} το οποίο κα υπογράφεται από τθν αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ
και επίβλεψθσ του ζργου, ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ που κα υπογραφεί.
11. Ο ανάδοχοσ να κατακζςει γραπτζσ προτάςεισ ςχετικά με τθν διαπίςτωςθ

προβλθμάτων που δυςχεραίνουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εργαςίασ του.
ΣΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
Α. ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ

