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Κάθε ενδιαφερόμενο

«Τπ. αρ. Φ87/2022 Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
παροχι υπθρεςιϊν απεντόμωςθσ-μυοκτονίασ (CPV: 90921000-9) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του
Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ», για δφο (2) ζτθ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ
δαπάνθσ 5.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)».

ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»
Έχοντασ υπόψη:
1. Σο ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α’/24.03.2022), άρκρο 79, «Εγκρίςεισ ςκοπιμότθτασ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν, υλοποίθςθ
ζργων και παροχι τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ και ανάπτυξθ κτιριακϊν
υποδομϊν τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ του Τπουργείου Τγείασ, των εποπτευόμενων φορζων, του Αιγινιτειου
Νοςοκομείου, του Αρεταίειου Νοςοκομείου και του Ευγενίδειου Θεραπευτθρίου και για τθν προμικεια υγειονομικοφ
υλικοφ, αναλϊςιμου υλικοφ και αγακϊν ι υπθρεςιϊν».
2. Σο ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου
των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» όπωσ ιςχφει.
3.Σον ν.4412/8-8-16 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν *προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ+.
4.Σο υπ. αρ. 4963/05.10.2016 ζγγραφο τθσ ΕΠΤ με κζμα «Προμικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9
του ν.3580/2007 – Κακοριςμόσ ΚΑΑ».
5.Σον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ/28.06.2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
6.Σον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014), «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμόςιου Σομζα – Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ».
7.Σον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/29.05.13) «Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ».
8.Σον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ
κϊδικασ) Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
9.Σον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «Διαρκρωτικζσ Αλλαγζσ ςτο φςτθμα Τγείασ και Άλλεσ διατάξεισ» όπωσ
ιςχφει.
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10.Σον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/13.07.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων...και
άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει.
11.Σον ν.3846/(ΦΕΚ 66Αϋ / 11-05-2010), άρκρο 24 που αφορά τροποποιιςεισ ςχετικϊν άρκρων του ν.3580/07.
12.Σον ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007) Περί Προμθκειϊν των Νοςοκομείων.
13.Σον ν.3329/2005 (ΦΕΚ /81 Α/ 2005) «Περιφερειακι υγκρότθςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ».
14.Σθν υπ. αρ. Τ4α/11974/2013 (Β’ 299) Κ.Τ.Α ςχετικά με τον «Οργανιςμό του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ», όπωσ ιςχφει.
15.Σθν υπ. αρικμ. Γ4β/Γ.Π.:88838/19 Απόφαςθ του Τπουργείου Τγείασ «Διοριςμόσ νζου Διοικθτι ςτο Γ.Ν.Α.
“Ιπποκράτειο’’» (ΦΕΚ 16/ΤΟΔΔ/14.01.2020).
16.Σθν υπ. αρ. ΑΔ. 10/27.05.2022 (κζμα 17), ζγκριςθσ όρων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν. (ΑΔΑ: 6ΕΝΛ4690Ω-ΝΣ0,
ΑΔΑΜ: 22REQ010694429).
17.Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα προκαλείται δαπάνθ, θ οποία κα ανζρχεται ςυνολικά ζωσ του ποςοφ των 5.500,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. και κα καλυφκεί από τον Σακτικό Προχπολογιςμό του Γενικοφ
Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 1193/03.06.2022 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
(ΑΔΑ: 9Φ7Ε4690Ω-5Ψ0, ΑΔΑΜ:22REQ010694587).
ΠΡΟΚΑΛΕΙ
1.

Κάκε ενδιαφερόμενο υποψιφιο οικονομικό φορζα, να υποβάλει ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά για τθν παροχι

των υπθρεςιϊν του Παραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςθσ, ςε κλειςτό φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «Πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υπ. αρ. Φ87/2022 για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν απεντόμωςθσμυοκτονίασ (CPV 90921000-9) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ», για δφο
(2) ζτθ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 5.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)», ςτο Σμιμα Γραμματείασ (Πρωτόκολλο)
η

του Νοςοκομείου μζχρι τθν 7 ΙΟΤΛΙΟΤ, ημζρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 09:00π.μ. Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των
προςφορϊν κα γίνει ςτο Σμιμα Προμθκειϊν του Νοςοκομείου ςτισ 7 ΙΟΤΛΙΟΤ, ημζρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 10:00π.μ. Οι
προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία ΕΚΠΡΟΘΕΜΑ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ.
2.

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. Σμθματικζσ ι εναλλακτικζσ

προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.
3.

Περιεχόμενο προςφοράσ: Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν μία και μοναδικι προςφορά ςε κλειςτό

φάκελο, ςτον οποίο κα εμπεριζχονται:
3.1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: α) αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ και θ προςφορά του ςυντάχκθκε ςφμφωνα με αυτοφσ β) οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ικανοποιοφν τισ
παρατικζμενεσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ τεχνικζσ απαιτιςεισ και γ) ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι 120 θμζρεσ
από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
3.2. Σα αναφερόμενα ςτο Παράρτθμα Α «Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ» πιςτοποιθτικά.
3.3. Οικονομικι Προςφορά του προςφζροντοσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται κατ’ ελάχιςτον θ τιμι του προςφζροντοσ για
κάκε υπθρεςία με τθ ςυμπλιρωςθ του Πίνακα του Παραρτιματοσ Β, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.
3.4. Κακϊσ και τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι
ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1
του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο,
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προςκομίηεται για τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ι των προςϊπων που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ απόφαςθσ ι ελζγχου ςε
αυτόν. υγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, το απόςπαςμα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο
υποβάλλεται για τον ι τουσ Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Π.Ε, για τον Διευκφνοντα φμβουλο,
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.
2. πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, από το
οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. Ειδικά για τθν
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
3. πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, από το
οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των φόρων
και τελϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου.
4.πιςτοποιθτικό ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο. θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ
ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα πιςτοποιθτικά πρζπει να προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
4.

Παραδοτζα / Χρονοδιάγραμμα: Για τθν παροχι των υπθρεςιϊν κα ςυναφκεί ςφμβαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του

Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν», όπωσ ιςχφουν. ε περίπτωςθ
μθ εκτζλεςθσ εντόσ των χρονικϊν ορίων που παρζχονται ςτον προμθκευτι ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Ν.4412/16.
5.

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ: Η ςυνολικι δαπάνθ για τθν διετι ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ δεν δφναται να υπερβεί το

ποςό των 5.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
6.

Η κατακφρωςθ του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ

προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
7.

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά (μθνιαίωσ) και μετά τθν πλιρθ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τθσ

υπθρεςίασ, θ οποία κα πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ αρμόδιασ προσ τοφτο επιτροπισ και
τθν προςκόμιςθ των ςχετικϊν παραςτατικϊν.
8.

Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου ςτθν διαδρομι

www.hippocratio.grΣμιμα ΠρομθκειϊνΔιαγωνιςμοί-Διαπραγματεφςεισ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΡΙΟ Κ. ΣΙΓΚΑ
κ.Α.α.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΟΤΖΟ

υνημμζνα: Ζντεκα (11) ςελίδεσ
-Παράρτθμα Α: Σεχνικζσ προδιαγραφζσ
-Παράρτθμα Β :Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ
Εςωτερική διανομή:
-Τποδιεφκυνςθ Οικονομικοφ
- Σμιμα Προμθκειϊν
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1.1.

Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό (υποβολι προςφοράσ) ιςοδυναμεί με διλωςθ του διαγωνιηόμενου ότι ζλαβε

πλιρθ γνϊςθ των όρων του Διαγωνιςμοφ. Οποιαδιποτε τυχόν παράλειψθ ςτθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι ςτθν
υπογραφι οποιουδιποτε εγγράφου δεν δίνει το δικαίωμα ςτον διαγωνιηόμενο να τθν επικαλεςκεί προκειμζνου να
τφχει εξαίρεςθσ ι ελάττωςθσ των υποχρεϊςεϊν του.

1.2.

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα , τα οποία κα αποδεικνφονται με τθν προςκόμιςθ

αντιγράφου/βεβαίωςθσ ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ (επί ποινι απόρριψθσ):
I.

Άδεια εφαρμογισ καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ, εγκεκριμζνθ από το
Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ςφμφωνα με τθν Τπουργικι Απόφαςθ (Τ.Α.)
/152347/3807/11.05.1981 *Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ (Φ.Ε.Κ.) 309Β/ 29.05.1981+ και τθν Τ.Α 183897
(Φ.Ε.Κ. 655Β/ 31.10.1985), όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα.

II.

Πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001 για τθν παροχι υπθρεςιϊν εντομοκτονίασ και
μυοκτονίασ,

III.

Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο,

IV.

Αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ προσ τρίτουσ για βλάβεσ ςε πρόςωπα ι υλικά που δφνανται
να επζλκουν κατά τθν διάρκεια ι λόγω των πραγματοποιοφμενων εφαρμογϊν.

Όλα τα προθγοφμενα κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθν ενδεχόμενθ
παράταςθ τθσ. Ανανεϊςεισ αυτϊν κα προςκομίηονται ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου (βλ. άρκρο 4).

1.3.
I.

Θα εκτιμθκεί θ κατοχι των ακόλουκων πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ από τον ανάδοχο:
Πιςτοποιθτικοφ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά το πρότυπο ΕΛΟΣ 1801 με ανάλογο πεδίο
εφαρμογισ/ιςχφοσ.

II.

Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 με ανάλογο πεδίο εφαρμογισ/ ιςχφοσ.

III.

Θα ςυνεκτιμθκεί (χωρίσ ποινι αποκλειςμοφ) εφόςον υπάρχει θ Πιςτοποίθςθ CEPA - πρότυπο EN 16636 Τπθρεςίεσ καταπολζμθςθσ παράςιτων – απαιτιςεισ και αρμοδιότθτεσ, ςφμφωνα με το πρωτόκολλο CEPA
Certified.

1.4.

Ο ανάδοχοσ δε κα υπόκειται ςε νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ του, δε κα ζχει

καταδικαςκεί και δε κα εκκρεμεί ςε βάροσ του δικαςτικι απόφαςθ που να ςχετίηεται με τισ δραςτθριότθτεσ του. Για
όλα τα παραπάνω κα προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/1986 (παράγραφοσ 4/ άρκρο 8), όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.
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1.5.

Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει ςτοιχεία πιςτοποίθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ανάλογου ζργου ςε κατά

ελάχιςτο τρία (3) Νοςοκομεία άνω των 400 κλινϊν, του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ (Ε..Τ.) τθν τελευταία τριετία.
Όλα τα προθγοφμενα κα προςκομιςτοφν ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ (επί ποινι απόρριψθσ)

1.6.Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει ςτοιχειά αποδεικτικά τθσ επιςτθμονικισ και επιχειρθςιακισ επάρκειασ του
(τίτλοι ςπουδϊν προςωπικοφ, εξοπλιςμόσ, μθχανογραφικι υποςτιριξθ κ.ο.κ.), κακϊσ και το οργανόγραμμα τθσ
εταιρείασ του (ανκρϊπινο δυναμικό και τομζασ εργαςίασ).
Όλα τα προθγοφμενα κα προςκομιςτοφν ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ (επί ποινι απόρριψθσ)

1.7. Ο ανάδοχοσ κα απαςχολεί, ωσ μόνιμο προςωπικό, κατά ελάχιςτον δυο (2) υπευκφνουσ επιςτιμονεσ με
εκπαίδευςθ, τεχνογνωςία και εμπειρία ςτο αντικείμενο (γεωπόνουσ, χθμικοφσ κ.ο.κ.).
τοιχειά αυτϊν (τίτλοι ςπουδϊν, βιογραφικό ςθμείωμα κ.λπ.) κα προςκομιςτοφν ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ
Προςφοράσ (επί ποινι απόρριψθσ)

1.8.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ , να ζχει επιςκεφκεί τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου
και να ζχει ςυνεργαςτεί με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του, οφτωσ ϊςτε ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ να
περιγραφεί ςαφϊσ το προτεινόμενο πρόγραμμα.
Να προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ (επί ποινι απόρριψθσ)
1.9.Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ διατιρθςθσ των χϊρων του Νοςοκομείου ελεφκερων παραςίτων, τρωκτικϊν και
εντόμων. Οι χϊροι ενόσ Νοςοκομείου ζχουν ιδιαιτερότθτεσ γι’ αυτό ο Ανάδοχοσ και ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ τθσ
εταιρείασ κα πρζπει να λάβουν γνϊςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ μζςα ςε αυτό. Για τθν υλοποίθςθ του ζργου ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται:

Να αντιμετωπίςει άμεςα τα ζντομα ςτο ςφνολο των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του

νοςοκομείου με όλεσ τισ ενδεδειγμζνεσ και εγκεκριμζνεσ για τον κάκε χϊρο μεκόδουσ όπωσ υπολειμματικοί
ψεκαςμοί, χριςθ τηελ, παγίδεσ ςφλλθψθσ ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων κλπ.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΗ
2.1. τθν αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνονται κάκε είδουσ ζξοδα και δαπάνεσ υλικϊν, χθμικϊν προϊόντων,
χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ, αμοιβϊν προςωπικοφ κ.λπ.
2.2. Οι ζκτακτεσ επιςκζψεισ/ εφαρμογζσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 6, περιλαμβάνονται ςτο ςυμβατικό τίμθμα και κα
πραγματοποιοφνται χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Απαγορεφεται ρθτϊσ θ παραχϊρθςθ του ζργου (υπεργολαβία).
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΛΕΓΧΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
4.1. Ο ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με τον Επόπτη Δημόςιασ Τγείασ, την Επιτροπή Νοςοκομειακών Λοιμώξεων και το
Σμήμα Επιςταςίασ για τισ εφαρμογζσ και τθ διαχείριςθ των τθροφμενων αρχείων (βλ. άρκρο 16).Ο Επόπτθσ Δθμόςιασ
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Τγείασ, θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και το Σμιμα Επιςταςίασ αποκαλοφνται εφεξισ ωσ και ανωτζρω ωσ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου.
4.2. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται ςε οποιαδιποτε παρζμβαςθ ι υπόδειξθ του Επόπτη Δημόςιασ Τγείασ, τησ
Επιτροπήσ Νοςοκομειακών Λοιμώξεων και του Σμήματοσ Επιςταςίασ, ςτον ζλεγχο των οποίων υπόκειται.
4.3.Ο ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται και κα παρζχει κάκε είδουσ βοικεια ςτουσ υπεφκυνουσ παρακολοφκθςθσ του ζργου
(ειδικι επιτροπι παρακολοφκθςθσ), οι οποίοι κα οριςτοφν από τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου, μετά τθν ανάλθψθ του,
και οι οποίοι κα εκδίδουν το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ του ζργου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΙΑ
Ωσ χϊροι εργαςίασ ορίηονται το ςφνολο των εγκαταςτάςεων του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «Ιπποκράτειο»
(Κεντρικό υγκρότθμα), του Παραρτιματοσ του και όλων των λοιπϊν χϊρων ευκφνθσ του/ εξωνοςοκομειακϊν δομϊν
του.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ, ΕΠΙΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
6.1. Η ςυχνότθτα των προγραμματιςμζνων επικεωριςεων ορίηεται κατά ελάχιςτον (2) φορζσ μθνιαίωσ ςτο Κεντρικό
υγκρότθμα του Νοςοκομείου και το παράρτθμα του, ςε χρόνο που κα ορίηεται ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου (πρωινό ι απογευματινό ωράριο), οφτωσ ϊςτε να μθν προκαλείται όχλθςθ ςτθ
φυςιολογικι λειτουργία του Κεντρικοφ υγκροτιματοσ και του Παραρτιματοσ.

6.2. Η ςυχνότθτα των προγραμματιςμζνων επικεωριςεων ςτουσ λοιποφσ χϊρουσ ευκφνθσ/ εξωνοςοκομειακζσ δομζσ
του Νοςοκομείου ορίηεται κατά ελάχιςτον μία (1) φορά ανά τζςςερεισ (4) μινεσ, ιτοι τρεισ (3) φορζσ ετθςίωσ, ομοίωσ ςε
χρόνο που κα ορίηεται ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου (πρωινό ι απογευματινό ωράριο),
οφτωσ ϊςτε να μθν προκαλείται όχλθςθ ςτθ φυςιολογικι λειτουργία των χϊρων αυτϊν.
6.3. τθν εκτίμθςθ τθσ ςυχνότθτασ εφαρμογϊν λαμβάνεται υπόψθ θ διάρκεια που ζνα εντομοκτόνο ι τρωκτικοκτόνο
ςκεφαςμα είναι αποδοτικό μετά τθν εφαρμογι του.
6.4. ε περίπτωςθ ανάγκθσ, εφόςον κλθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου με οποιονδιποτε πρόςφορο
τρόπο, προφορικϊσ ι γραπτϊσ (τθλεφωνικά, με τθλεομοιότυπο/ fax, με θλεκτρονικι αλλθλογραφία/ e-mail), ο ανάδοχοσ
οφείλει να ανταποκρικεί εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν, διενεργϊντασ ζκτακτεσ επιςκζψεισ/ εφαρμογζσ, ϊςτε να
επιτευχκεί θ καταπολζμθςθ κάκε είδουσ παραςίτου, και επιλφοντασ οποιοδιποτε ζκτακτο πρόβλθμα.
Για τα ανωτζρω κα υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ (επί ποινι απόρριψθσ)
6.5. Οι θμζρεσ και ϊρεσ των επικεωριςεων, των επιςκζψεων και των εφαρμογϊν, τακτικϊν ι ζκτακτων, κα
κακορίηονται ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου, με γνϊμονα τθν αποφυγι όχλθςθσ ςτουσ
χϊρουσ και τισ υπθρεςίεσ του. ε κάκε περίπτωςθ προςζλευςθσ του αναδόχου ςτο Νοςοκομείο κα ενθμερϊνονται οι
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του.
6.6. Με βάςθ όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 6.4, εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει, το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα,
με μονομερι απόφαςθ, να ανακζςει τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ ςε τρίτο νομικό πρόςωπο, παρακρατϊντασ τθν αμοιβι
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από το ςυμβατικό τίμθμα του αναδόχου, κακϊσ και να προβεί ςε καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και να κθρφξει τον
ανάδοχο ζκπτωτο ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
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ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΕ ΜΕΘΟΔΟΙ

7.1. Ο ανάδοχοσ κα αναφζρει αναλυτικά, ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ, τισ προτεινόμενεσ μεκόδουσ, οι οποίεσ
κα πρζπει να είναι εγκεκριμζνεσ από τα αρμόδια επιςτθμονικά και κρατικά όργανα, ςφμφωνα με το Νόμο 721/1977
(Φ.Ε.Κ. 298Α/ 1977) και είναι αςφαλείσ για τουσ αςκενείσ, τουσ εργαηόμενουσ και τουσ επιςκζπτεσ του Νοςοκομείου.
Επιπρόςκετα, πρζπει να προςδιορίηεται ο χρόνοσ αποτελεςματικότθτασ του προτεινόμενου προγράμματοσ. (επί ποινι
απόρριψθσ).
7.2. Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ επανεμφάνιςθσ παραςίτων μετά τισ εφαρμογζσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε
επανάλθψθ τθσ εφαρμογισ, χωρίσ πρόςθετη αμοιβή, μζχρι τθν οριςτικι καταπολζμθςθ του φαινομζνου.

7.3. Ο ανάδοχοσ δφναται να προτείνει και, κατόπιν ζγκριςθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου, να
εφαρμόςει εναλλακτικι μζκοδο παραςιτοκτονίασ.
7.4. Πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ χρθςιμοποιοφμενεσ μεκόδουσ κα δίδονται, προφορικά και γραπτά, ςτισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου και τουσ υπεφκυνουσ παρακολοφκθςθσ του ζργου και κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτο αρχείο
ελζγχου παραςίτων του Νοςοκομείου (βλ. άρκρο 16) .

ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΤΑΜΑΣΑ
8.1. Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν (εντομοκτόνα – μυοκτόνα ςκευάςματα κ.λπ.) κα πρζπει να διακζτουν τισ
προβλεπόμενεσ από το νόμο αδειοδοτιςεισ, εγκρίςεισ κυκλοφορίασ, κακϊσ και Δελτία Δεδομζνων Αςφαλείασ Προϊόντοσ
(MaterialSafetyDataSheet, M.S.D.S.).
Όλα τα προθγοφμενα κα προςκομιςτοφν ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ (επί ποινι απόρριψθσ).

8.2. Σα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα φζρουν ζγκριςθ από το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Σροφίμων, τα ςχετικά παραςτατικά των οποίων κα πρζπει να παραδοκοφν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου.

8.3.ε περίπτωςθ αλλαγισ των ςκευαςμάτων ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του
Νοςοκομείου και να προςκομίςει τα ςχετικά παραςτατικά των νζων, όπωσ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 8.2. και 8.3.
(αδειοδοτιςεισκ.ο.κ.).

8.4. Κριτιρια επιλογισ των ςκευαςμάτων είναι τα ακόλουκα:
-

θ ελάχιςτθ τοξικότθτα ςε ςχζςθ με το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα,

-

θ μζγιςτθ αςφάλεια εφαρμογισ τουσ,

-

θ δυνατότθτα χριςθσ του χωρίσ παρεμπόδιςθ των λειτουργιϊν του Νοςοκομείου,

-

θ διακριτικότθτα εφαρμογισ τουσ.

8.5. Σα χρθςιμοποιοφμενα ςκευάςματα δεν πρζπει να προκαλοφν δυςοςμία ςτουσ χϊρουσ
χθμικι μόλυνςθ τροφίμων.
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8.6. Σα ςκευάςματα πρζπει να μθν προκαλοφν κίνδυνο ςτθν υγεία των αςκενϊν, των εργαηομζνων και των επιςκεπτϊν
του Νοςοκομείου.

8.7. Εκτόσ των χθμικϊν προϊόντων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει και εναλλακτικζσ μεκόδουσ καταπολζμθςθσ
(οικολογικζσ).

8.8. Πλθροφορίεσ που αφοροφν το χρθςιμοποιοφμενο εξοπλιςμό, τα υλικά και τα ςκευάςματα κα δίδονται, προφορικά
και γραπτά, ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου και τουσ υπεφκυνουσ παρακολοφκθςθσ του ζργου (τρόποσ
χριςθσ, δραςτικότθτα κ.ο.κ.) και κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτο αρχείο ελζγχου παραςίτων του Νοςοκομείου (βλ. άρκρο
16).

8.9. Ο ανάδοχοσ οφείλει να περιγράψει ακριβϊσ τον εξοπλιςμό, τα υλικά και τα ςκευάςματα που χρθςιμοποιεί.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΠΟΝΣΩΝ ΕΝΣΟΜΩΝ

9.1. Ο ανάδοχοσ οφείλει να εγκαταςτιςει άμεςα δίκτυο παγίδων ςφλλθψθσ ερπόντων εντόμων ςτισ κτιριακζσ
εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου, ςε αρικμό ικανό προκειμζνου να καλφπτεται το ςφνολο των χϊρων, να
παρακολουκείται δυναμικά θ φφςθ και θ ζνταςθ του προβλιματοσ και να επιτρζπεται θ πιςτοποίθςθ τθσ απουςίασ
εντόμων.

9.2. Οι παγίδεσ ςφλλθψθσ κα είναι ατοξικζσ για τουσ ανκρϊπουσ και το περιβάλλον και κα περιζχουν ςτο εςωτερικό
τουσ τροφικό προςελκυςτικό και κολλϊδθ επιφάνεια.
Ο αρικμόσ και το είδοσ των παγίδων ςφλλθψθσ κα πρζπει να αναφζρονται ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ.

9.3. Για τθν καταπολζμθςθ των ερπόντων εντόμων προβλζπεται θ χριςθ εντομοκτόνου γζλθσ (gel).

9.4. Άμεςα, με τθν ανάλθψθ του ζργου, κα γίνει κακολικι και εντατικι εφαρμογι κατςαριδοκτόνουγζλθσ (gel), όπου
απαιτείται.

9.5. Οι εφαρμογζσ κα επαναλαμβάνονται εκτάκτωσ, όποτε παραςτεί ανάγκθ, προκειμζνου να ελεγχκεί θ οποιαδιποτε
προςβολι εντόμων.

9.6. τουσ χϊρουσ των υπογείων κα εφαρμόηονται και ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ υπολειμματικότθτασ ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα. Ομοίωσ, ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ κα διενεργοφνται περιμετρικά των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, ςε φρεάτια
και αποχετεφςεισ, κακϊσ και ςε όποιο άλλο ςθμείο υποδειχκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου ι κρικεί
αναγκαίο, υπό τθν επίβλεψθ υπαλλιλου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, όπου απαιτείται.

9.7. Με βάςθ τθν προθγοφμενθ παράγραφο 9.6., προβλζπεται θ διάνοιξθ των φρεατίων και ο ψεκαςμόσ τουσ, υπό τθν
επίβλεψθ υπαλλιλου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ (αντιμετϊπιςθ προςβολισ από τθν αμερικάνικθ κατςαρίδα/
PeriplanettaAmericana).
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9.8. τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνεται και θ άμεςθ αντιμετϊπιςθ προςβολϊν από άλλα
παράςιτα (ψφλλοι, κρότωνεσ, κοριοί κ.λπ.) με τθν εφαρμογι οποιαςδιποτε ενδεδειγμζνθσ μεκόδου (εκνεφϊςεισ κ.ο.κ.).

9.9. Όλα τα προθγοφμενα κα επαναλαμβάνονται ςε χρόνο και χϊρο με ςκοπό τθ μόνιμθ και κακολικι απουςία εντόμων,
ανάλογα με τα ευριματα του δικτφου παρακολοφκθςθσ, αλλά και τισ μαρτυρίεσ των χρθςτϊν του χϊρου.

9.10. Κατά τθ διάρκεια των προγραμματιςμζνων επικεωριςεων κα ελζγχονται οι παγίδεσ ςφλλθψθσ εντόμων και κα
καταγράφονται οι αρικμοί των ςυλλθφκζντων, κα αναπλθρϊνονται οι ελλείψεισ και κα γίνονται οι αναγκαίεσ
αντικαταςτάςεισ υλικϊν (κατεςτραμμζνεσ παγίδεσ κ.λπ.).

9.11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει εγγράφωσ το Νοςοκομείο για τισ διενεργοφμενεσ εφαρμογζσ και να
διατθρεί αρχείο των παγίδων ςφλλθψθσ ερπόντων εντόμων, κακϊσ και να ενθμερϊνει το τθροφμενο από το Νοςοκομείο
αρχείο ελζγχου παραςίτων (βλ. άρκρο 16).

9.12. τα υπόγεια κανάλια του κεντρικοφ κτιρίου εκτόσ από απεντόμωςθ και μυοκτονία να γίνεται τακτικόσ ψεκαςμόσ με
δραςτικό φάρμακο για ψφλλουσ.
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΛΕΓΧΟ ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΕΝΣΟΜΩΝ
10.1. Κατά τουσ μινεσ Μάρτιο ζωσ και Οκτϊβριο, κα διενεργοφνται ψεκαςμοί υπολειμματικότθτασ ςε εξωτερικοφσ
χϊρουσ αναπαραγωγισ και ανάπαυςθσ ιπτάμενων εντόμων.

10.2. Η λογικι ελζγχου των ιπτάμενων εντόμων, παρακολοφκθςθσ και τεκμθρίωςθσ ακολουκεί τα αναφερόμενα περί
ερπόντων εντόμων και τρωκτικϊν (άρκρα 9 και 12).
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΛΕΓΧΟ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ
11.1. Λόγω του ζντονου υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (ελονοςία και λοίμωξθ από ιό Δυτικοφ Νείλου), γίνεται ιδιαίτερθ
μνεία ςτον ζλεγχο των κουνουπιϊν.

11.2. Για τον ζλεγχο τθσ όχλθςθσ των κουνουπιϊν, κα πρζπει να εντοπίηονται πικανζσ εςτίεσ αναπαραγωγισ κουνουπιϊν
(λιμνάηοντα φδατα, φρεάτια όμβριων υδάτων και αποχζτευςθσ κ.ο.κ.) και να πραγματοποιείται προνυμφοκτονία, τισ
ενδεικνυόμενεσ χρονικζσ περιόδουσ, με κατάλλθλα προνυμφοκτόνα ςκευάςματα, εγκεκριμζνα από το Τπουργείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων.

11.3. Εκτόσ από τα βιοκτόνα ςκευάςματα, δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν και προνυμφοκτόνα ςκευάςματα, εγκεκριμζνα
από τουσ αρμόδιουσ φορείσ, χωρίσ βιολογικι ι χθμικι δράςθ, τα οποία καταπολεμοφν τισ προνφμφεσ των κουνουπιϊν
με μθχανικό τρόπο.
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11.4. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία κουνοφπια προκαλζςουν οποιοδιποτε πρόβλθμα, κα πραγματοποιθκοφν από τον
ανάδοχο οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ελζγχου, με βαςικά κριτιρια όςα αναφζρονται ςτα άρκρα 7 και 8.
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΛΕΓΧΟ ΣΡΩΚΣΙΚΩΝ
12.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν ανάλθψθ τθσ ςυμβάςεωσ, οφείλει άμεςα να εγκαταςτιςει ολοκλθρωμζνο δίκτυο ικανοφ
αρικμοφ δολωματικϊν ςτακμϊν και κζςεων μυοκτονίασ *κατά ελάχιςτον πενιντα (50) ςτο Νοςοκομείο και τουσ
λοιποφσ χϊρουσ ευκφνθσ του/ εξωνοςοκομειακζσ δομζσ+, για τθν αποτελεςματικι προςταςία από τα τρωκτικά. ε
περίπτωςθ φκοράσ τουσ θ αντικατάςταςθ τουσ κα επιβαρφνει τον ανάδοχο.
12.2. Όλοι οι δολωματικοί ςτακμοί κα φζρουν μόνιμα τρωκτικοκτόνα ςκευάςματα και κα παρζχουν αςφάλεια χριςθσ.
12.3. Σα χρθςιμοποιοφμενα τρωκτικοκτόνα ςκευάςματα κα πρζπει να διακζτουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
-

Να είναι ςυμπαγι, ϊςτε να επιτρζπεται θ εκτίμθςθ ενδεχόμενθσ κατανάλωςθσ και, ταυτόχρονα, να μθδενίηεται ο

κίνδυνοσ διαςποράσ,
-

Να προκαλοφν μουμιοποίθςθ των τρωκτικϊν προσ αποφυγι δυςοςμίασ των χϊρων,

-

Να διακζτουν τισ προβλεπόμενεσ άδειεσ/ εγκρίςεισ από το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων.

12.4. Ο ζλεγχοσ των δολωματικϊν ςτακμϊν/ κζςεων και θ αντικατάςταςθ των τρωκτικοκτόνων ςκευαςμάτων κα
πραγματοποιείται οπωςδιποτε κατά τισ προγραμματιςμζνεσ επικεωριςεισ, όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 6 και όςεσ
φορζσ απαιτηθεί για τθν εξάλειψθ των τρωκτικϊν χωρίσ επιπλζον χρζωςθ.

12.5. Προβλζπεται θ δόλωςθ ςτο ςφνολο των φρεατίων του Νοςοκομείου. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τα ελζγχει, υπό
τθν επίβλεψθ υπαλλιλου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, οπωςδιποτε κατά τισ προγραμματιςμζνεσ επικεωριςεισ, όπωσ
περιγράφονται ςτο άρκρο 6, και όςεσ φορζσ απαιτθκεί.

12.6. Αντίςτοιχα, κα ελζγχονται οι ψευδοροφζσ και οι ςτζγεσ των κτιρίων και κα τοποκετοφνται τρωκτικοκτόνα
ςκευάςματα, υπό τθν επίβλεψθ υπαλλιλου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ.

12.7. Κατά τθ διάρκεια των προγραμματιςμζνων επικεωριςεων κα ελζγχονται και κα καταγράφονται οι καταναλϊςεισ
τρωκτικοκτόνων ςκευαςμάτων ανά ςτακμό, κα αναπλθρϊνονται οι ελλείψεισ και κα γίνονται οι αναγκαίεσ
αντικαταςτάςεισ υλικϊν (κατεςτραμμζνοι ςτακμοί κ.λπ.).

12.8. Ο ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει κατόψεισ των χϊρων του Νοςοκομείου, όπου κα αναφζρονται αρικμθμζνεσ οι
κζςεισ των ςτακμϊν μυοκτονίασ.
Οι κατόψεισ κα παραδοκοφν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου και ςτουσ υπεφκυνουσ παρακολοφκθςθσ του
ζργου (βλ. άρκρο 16).

12.9. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ενθμερϊνει εγγράφωσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου για τισ παρατθροφμενεσ
καταναλϊςεισ ανά δολωματικό ςτακμό (βλ. άρκρο 16).
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12.10. ε περίπτωςθ ενεργισ προςβολισ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ, θ αντιμετϊπιςθ κα είναι άμεςθ και θ καταςτολι κα
γίνεται με μθχανικά μζςα ςφλλθψθσ (κόλλεσ, παγίδεσ πολλαπλϊν ςυλλιψεων κ.λπ.), παράλλθλα με τθ χριςθ των
δολωματικϊν ςτακμϊν.

ΑΡΘΡΟ 13. ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΝΕ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ
13.1. Λόγω τθσ μεγάλθσ υγειονομικισ ςθμαςίασ τουσ, κα λαμβάνεται ιδιαίτερθ μζριμνα από τον ανάδοχο για τθν
προςταςία των Μαγειρείων και των Κουηινϊν του Κεντρικοφ υγκροτιματοσ από κάκε είδουσ παράςιτα.

13.2. Η Απεντόμωςθ και θ μυοκτονία ςτα μαγειρεία, κουηίνεσ ορόφων, τραπεηαρία προςωπικοφ και αποκικεσ φφλαξθσ
τροφίμων να γίνονται με βάςθ τουσ κανόνεσ του HACCP. Θα πρζπει να διατθρείται ξεχωριςτόσ φάκελοσ ελζγχου
παραςίτων για τα μαγειρεία.
13.3. τα Μαγειρεία είναι ιδθ τοποκετθμζνεσ πζντε (5) θλεκτρικζσ παγίδεσ εντόμων με κολλθτικζσ επιφάνειεσ και
λαμπτιρεσ. Η αντικατάςταςθ των κολλθτικϊν επιφανειϊν κα γίνεται μία (1) φορά μθνιαίωσ (ι ςυντομότερα, αν
απαιτθκεί). Αναλόγωσ, θ αντικατάςταςθ των λαμπτιρων κα γίνεται μια (1)
ορά ετθςίωσ (ι ςυντομότερα, αν απαιτθκεί).

13.4. Κατά τον εντοπιςμό δυςλειτουργίασ των θλεκτρικϊν εντομοπαγίδων ςτα Μαγειρεία, κα ενθμερϊνονται τόςο οι
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου όςο και θ Σεχνικι Τπθρεςία και το Σμιμα Διατροφισ.

13.5. τα Μαγειρεία κα είναι τοποκετθμζνεσ φερομονικζσ παγίδεσ ερπόντων εντόμων και μθχανικζσ παγίδεσ πολλαπλϊν
ςυλλιψεων χωρίσ δόλωμα ςε επαρκι αρικμό. Πρόςκετα, κα γίνεται ζλεγχοσ τουσ και αντικατάςταςθ των κολλωδϊν
επιφανειϊν τουσ, κακϊσ και των ίδιων των παγίδων, όποτε απαιτείται.

13.6. ε κάκε περίπτωςθ κα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν αποφυγι επαφισ των χρθςιμοποιοφμενων
ςκευαςμάτων/ υλικϊν με τα τρόφιμα.

13.7. Για τα ςχετιηόμενα κζματα των Μαγειρείων και των Κουηινϊν του Κεντρικοφ υγκροτιματοσ κα ενθμερϊνονται
τόςο οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου όςο και το Σμιμα Διατροφισ.
ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
14.1. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ των αςκενϊν, των εργαηομζνων και των επιςκεπτϊν του
Νοςοκομείου.

14.2. Κατά τισ επεμβάςεισ κα λαμβάνονται όλα τα μζτρα αςφαλείασ τα επιβαλλόμενα μζχρι να γίνει κατάλλθλοσ για
επαναχρθςιμοποίθςθ ο χϊροσ ςτον οποίο ζγινε θ καταπολζμθςθ.

14.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει διαρκϊσ υπό τον ζλεγχο του και με ευκφνθ του τθν αςφαλι φφλαξθ όλου του
επικίνδυνου υλικοφ, το οποίο κα βρίςκεται ςε ςυςκευαςίεσ με ευανάγνωςτθ ςιμανςθ κινδφνου.
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14.4. Ο ανάδοχοσ οφείλει να φζρει, κατά τισ εφαρμογζσ, κυτίο πρϊτων βοθκειϊν με τα απαιτοφμενα αντίδοτα ςτα
χρθςιμοποιοφμενα ςκευάςματα.

14.5. Κατά τθ χριςθ των ςκευαςμάτων κα λαμβάνονται όλα τα ιδιαίτερα μζτρα προφφλαξθσ, τα κακοριςμζνα με τθν
ζγκριςθ κυκλοφορίασ τουσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι καταπολζμθςθ χωρίσ κινδφνουσ για τθ δθμόςια
υγεία και το οικοςφςτθμα.

14.6. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι και αςφαλι απομάκρυνςθ των περιττϊν υλικϊν και του εξοπλιςμοφ που
ζχουν ςχζςθ με τθν εργαςία του.

14.7. Η διαχείριςθ των αποβλιτων εντόσ του Νοςοκομείου κα γίνεται με βάςθ τον Εςωτερικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ
Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων του Νοςοκομείου, όπωσ αυτόσ ιςχφει κάκε φορά.
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ΑΡΘΡΟ 15. ΜΕΣΡΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ

15.1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του.

15.2. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα αυτοπροςταςίασ, πρόλθψθσ και υγιεινισ.

15.3. Ο ανάδοχοσ οφείλει το προςωπικό του να φζρει ειδικι ζνδυςθ με διακριτικά του Αναδόχου, να διακζτει τον
απαιτοφμενο εξοπλιςμό ατομικισ προςταςίασ και κα πρζπει να είναι εκπαιδευμζνο ςτθ χριςθ αυτοφ (μάςκεσ, γάντια
κ.ο.κ.).

15.4. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά, αποκλειςτικά και πλιρωσ, για το προςωπικό του.

15.5. Ο ανάδοχοσ κα εφοδιάςει το προςωπικό του με κάρτα ςχζςθσ εργαςίασ που κα επιδεικνφεται, όποτε ηθτθκεί από
υπαλλιλουσ του Νοςοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 16. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

16.1. Από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου τθρείται αναλυτικό αρχείο ελζγχου παραςίτων.

16.2. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ πλιρουσ ενθμζρωςθσ του αρχείου αυτοφ ςτο Νοςοκομείο, όπου κα
καταγράφονται και κα πιςτοποιοφνται όλεσ οι δράςεισ και τα αποτελζςματα, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και
κατά τρόπο που υπερκαλφπτει τισ απαιτιςεισ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ελεγκτικϊν φορζων.

16.3. Κατά τθν ανάλθψθ του ζργου, ο ανάδοχοσ κα κατακζςει ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου φάκελο
ελζγχου παραςίτων, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει όλα όςα καταγράφονται ςτο παρόν κείμενο των Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν (φάκελοσ Σεχνικισ Προςφοράσ) και, πρόςκετα, τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου (ςυμβόλαιο εργαςιϊν)
και ενδεικτικό θμερολόγιο εργαςιϊν.

16.4. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυντάςςει αναφορζσ ελζγχου κάκε μινα. τθν ζκκεςθ κα αναγράφεται το κάκε ςθμείο
ελζγχου τθν θμερομθνία και τθν ϊρα που ελζγχκθκαν, αν υπιρχαν καταναλϊςεισ δολωμάτων, ςυλλιψεισ παραςίτων τα
λοιπά ευριματα, αντικατάςταςθ κολλθτικισ επιφάνειεσ, εναλλαγι ςκευαςμάτων, το ςκεφαςμα χρθςιμοποιικθκε,
αντίδοτα κλπ.

16.5. Οι μθνιαίεσ εκκζςεισ πεπραγμζνων κα παραδίδονται ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου και ςτουσ
υπεφκυνουσ παρακολοφκθςθσ του ζργου.

16.6. το πζρασ κάκε επικεϊρθςθσ, επίςκεψθσ και εφαρμογισ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει γραπτϊσ τα
χρθςιμοποιθκζντα παραςιτοκτόνα, τα αντίδοτα ςε περίπτωςθ δθλθτθρίαςθσ, το ςτόχο/ είδοσ των παραςίτων και τα
κακοριςμζνα ςθμεία παραςιτοκτονίασ.
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16.7. Για τα Μαγειρεία του Κεντρικοφ υγκροτιματοσ τθρείται ξεχωριςτόσ φάκελοσ ελζγχου παραςίτων, ςφμφωνα με τισ
επιταγζσ των αρμόδιων κρατικϊν φορζων, ο οποίοσ κα ενθμερϊνεται αναλόγωσ με ευκφνθ του ανάδοχου.

16.8. τουσ λοιποφσ χϊρουσ ευκφνθσ/ εξωνοςοκομειακζσ δομζσ του Νοςοκομείου, ςτισ οποίεσ θ χριςθ των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων δεν είναι αποκλειςτικι του Νοςοκομείου (άλλοι ζνοικοι/ χριςτεσ), κα αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο του
χϊρου (π.χ. πίνακασ ανακοινϊςεων πολυκατοικίασ) πιςτοποιθτικό απεντόμωςθσ/ μυοκτονίασ, όποτε αυτζσ
διενεργοφνται.
Ανάλογο πιςτοποιθτικό κα παραδίδεται και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου για το αρχείο ελζγχου
παραςίτων, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.

16.9. Σο ζργο απεντόμωςθσ/ μυοκτονίασ κα περιγράφεται και κα παρακολουκείται ςε ειδικά θλεκτρονικά αρχεία,
δίνοντασ τθ δυνατότθτα εφκολθσ πρόςβαςθσ, ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων.

16.10. τα θλεκτρονικά αρχεία κα χωροκετοφνται οι παγίδεσ, οι ςτακμοί και τα ςθμεία δειγματολθψίασ ςε κάτοψθ και
κα υπάρχει αρχείο ιςτορικοφ επιςκζψεων, το οποίο κα αποτυπϊνει τθν πορεία των πραγματοποιθκειςϊν εργαςιϊν.

16.11.Θα ςυνεκτιμθκεί αν ο Ανάδοχοσ διακζτει τόπο ςτο διαδίκτυο ςτον οποίο να υπάρχει ςφςτθμα με δυνατότθτα
αποκικευςθσ θλεκτρονικϊν αρχείων ϊςτε θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου (Επόπτεσ Δθμόςιασ Τγείασ, Επιτροπι
Λοιμϊξεων, Ιατρικι Τπθρεςία κλπ.) να μπορεί με ειςαγωγι ειδικοφ κλειδάρικμου να ειςζρχεται ςτον διαδικτυακό τόπο
του αναδόχου. το διαδικτυακό ςφςτθμα κα πρζπει να υπάρχει θλεκτρονικόσ φάκελοσ που κα ενθμερϊνεται από τον
Ανάδοχο μετά από κάκε εφαρμογι Ζντομο-μυοκτονίασ και κα περιζχει ςε θλεκτρονικι μορφι όλα τα αρχεία - ςτοιχεία
(πιςτοποιθτικά εφαρμογϊν, msds ςκευαςμάτων που χρθςιμοποιικθκαν, αναφορζσ ελζγχου, reports, εγκρίςεισ
κυκλοφορίασ ςκευαςμάτων, κατόψεισ των χϊρων με κωδικοποιθμζνα τα ςθμεία ελζγχου κλπ)

16.12. Γενικά, από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου ενκαρρφνεται θ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων
αποκικευςθσ/αρχείων.

ΑΡΘΡΟ 17. ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

17.1. Ουδεμία ευκφνθ φζρει το Νοςοκομείο εξαιτίασ πράξθσ ι παράλειψθσ του αναδόχου.
17.2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ παραπάνω διαδικαςίεσ είτε προλθπτικά είτε καταςταλτικά ςτο ςφνολο
των εγκαταςτάςεων του Νοςοκομείου και των λοιπϊν χϊρων ευκφνθσ του/ εξωνοςοκομειακϊν δομϊν, ανάλογα με τθν
εποχι και τουσ χϊρουσ, εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ, αλλά και ςε κάκε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπωσ περιγράφεται
ανωτζρω.
17.3. Ο ανάδοχοσ κα λαμβάνει ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν προςταςία από κάκε είδουσ παράςιτα των κρίςιμων χϊρων
του Νοςοκομείου (μονάδεσ αυξθμζνθσ φροντίδασ και εντατικισ κεραπείασ, χειρουργεία κ.λπ.).
17.4. Σα ευριματα των δολωματικϊν ςτακμϊν και των παγίδων ςφλλθψθσ κα κακορίηουν, μαηί με τα όποια άλλα
ευριματα παρουςίασ παραςίτων και τισ μαρτυρίεσ του προςωπικοφ του Νοςοκομείου, τισ απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ.
17.5. Όλεσ οι εργαςίεσ/ εφαρμογζσ κα πραγματοποιοφνται υπό τθν επίβλεψθ ζμπειρου ςτο αντικείμενο επιςτιμονα, ο
οποίοσ κα υπογράφει τα ςχετικά εκδιδόμενα πιςτοποιθτικά.
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17.6. Κατά τισ εργαςίεσ το ςυνεργείο του αναδόχου οφείλει να ςυνεργάηεται με τον καλφτερο δυνατό τρόπο με τισ
υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου και να ζχει άψογθ ςυμπεριφορά προσ τουσ αςκενείσ, τουσ εργαηόμενουσ και τουσ
επιςκζπτεσ.
17.7. Όλεσ οι εργαςίεσ κα επιτελοφνται με τρόπο που κα δθμιουργεί τθ μικρότερθ δυνατι όχλθςθ ςτθ λειτουργία του
Νοςοκομείου.
17.8. Ο ανάδοχοσ, αν διαπιςτϊςει προβλιματα που δυςχεραίνουν το ζργο, οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου και να υποβάλλει προτάςεισ επίλυςθσ τουσ.
17.9. Για τθν εκτζλεςθ του ζργου, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ, κακϊσ και ςε ενδεχόμενθ παράταςθ
αυτισ, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν Τ.Α. 152347/ 3807/ 11.05.1981 (Φ.Ε.Κ. 309Β/ 29.05.1981) και ςτθν Τ.Α. 183897
(Φ.Ε.Κ. 655Β/ 31.10.1985), όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα, κακϊσ και οι οδθγίεσ του Ενιαίου Φορζα Ελζγχου
Σροφίμων (Ε.Φ.Ε.Σ.) και θ Τ.Α. 487/ 2000 (Φ.Ε.Κ. 1219Β/ 04.10.2000).
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Παράρτημα Β΄: Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ

Επωνυμία εταιρίασ
Ζδρα
ΑΦΜ
Όνομα προςφζροντοσ
τοιχεία επικοινωνίασ
Διάρκεια ιςχφοσ προςφοράσ
Τπογραφι
φραγίδα

120 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινι
απόρριψθσ.
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω πίνακα:

α/α
1

Προςφερόμενθ
υπθρεςία

Μονάδα
Ποςότθτα
Μζτρθςθσ

Κωδικόσ
Σιμι
φνολο
Μερικόφνολο Ποςοςτό
Παρατθρθτθρίο
Μονάδα
δαπάνθσ
(πλζον ΦΠΑ)
ΦΠΑ
υ
σ
με ΦΠΑ
Σιμϊν

Περιγραφι …………
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