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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΠΔΝΣΟΜΩΖ-ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ ΣΟΤ Γ. Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-

«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» 

 

(Προϋποιογηζκός 5.775,56€ ζσκπερ. ΦΠΑ 24%,  

γηα ηο ηο Γ.Ν. Κοδάλες 2.774,36€, γηα ηο Γ.Ν.Πηοιεκαΐδας 3.001,20€) 
 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ. 

29/20-01-2017, AΓΑ: ΩΥ4Η4690Β-ΜΓ8  απφθαζε ηνπ Γ.. θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

1. ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/4-4-2005, ηεχρνο Α΄) «Δζληθφ ζχζηεκα Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

2. ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ» 

3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

4. 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» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010). 

5. Σελ αξηζκ.Π1/3305 η.β. ΦΔΚ 1789/12-11-2010 «χλαςε εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 

(παξ.5,12,13 θαη 16) ηνπ Ν.2286/95.  

6. Σελ ππ’αξηζκ. 6484/30-12-2014 (Β’3693) Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί Οξηζκνχ 
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Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Τπεξεζηψλ 

θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Φ.Τ.), έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015, εμνπζηνδφηεζε γηα 

ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ. 

7. Σo αξηζκ.πξση.17494/04-06-2015 «Δθηέιεζε θαη Δθαξκνγή ηνπ ΠΠΤΦΤ έηνπο 2014 

ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο» 

8. Σνπ  N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)  

9. Σελ ππ’αξηζκ. 3599/05-04-2017, κε ΑΓΑ: Χ88Δ4690Β-ΔΝΔ, αλάιεςε ππνρξέσζεο 

θαη δέζκεπζε πίζησζεο, (αξηζκφο πξάμεο: 499), Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο 

10. Σελ ππ’αξηζκ.4566/31-03-2017, κε ΑΓΑ: ΦΡ7Ζ4690Β-ΛΖΦ, αλάιεςε ππνρξέσζεο 

θαη δέζκεπζε πίζησζεο, (αξηζκφο πξάμεο:152), Ννζνθνκείνπ Πηνιεκατδαο 

 

Πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ ππνβνιή 

ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

Απεληφκσζε- Μπνθηνλία ηνπ  Γ. Ν.«Μακάηζεην»-«Μπνδνζάθεην» (Ννζνθνκείν Κνδάλεο & 

Ννζνθνκείν Πηνιεκατδαο) γηα έλα (1) έηνο, πξνυπνινγηζκνχ 5.775,56 € ζσκπερ. ΦΠΑ θαη 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα 

ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν. 

«ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» ΦΟΡΔΑ:Ν.ΚΟΕΑΝΖ, κέρξη ηελ  18-04-2017 

εκέρα Σρίηε  θαη ώρα 10:00 π.κ. ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε 

“ΠΡΟΦΟΡΑ”, ν ηίηινο: «ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ  ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ-

ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ ΣΟΤ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ν ηίηινο ηεο Αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα: «Γ. Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» θαη 

ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.  

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ'νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία 

καο κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζπληαγκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, (θπξίσο θάθεινο) ν νπνίνο 
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ζα πεξηέρεη δχν (2) επηκέξνπο αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο  

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζην  Γεληθφ Ννζνθνκείν Κνδάλεο  

«Μακάηζεην – Μπνδνζάθεην» Φνξέαο Ννζνθνκείν Κνδάλεο (16.800η.κ) θαη Φνξέαο 

Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο (20.000 η.κ.). 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά  κε πνηλή απφξξηςεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ: 

1. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηεο αληίζηνηρεο άδεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ 

ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο). 

2. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

Απεληφκσζεο – Μπνθηνλίαο – Απνιχκαλζεο, ην νπνίν ζα επηζπλάςεη ζε 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

3. Τπεχζπλε δήισζε πνπ λα αλαγξάθεη φηη φια ηα ζθεπάζκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε εληφκσλ & ηξσθηηθψλ έρνπλ ηελ έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ρξήζε ζε θαηνηθεκέλνπο 

ρψξνπο θαη ε εθαξκνγή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ εηηθέηα ηνπο. 

Δίλαη αζθαιή & αθίλδπλα σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο γηα ηνπο αζζελείο & ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θηιηθά κε ην πεξηβάιινλ. 

4. Πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα βεβαηψλνπλ ηελ εθηέιεζε παξφκνησλ εξγαζηψλ ηελ ηειεπηαία 

3εηία. 

5. Όηαλ πξφθεηηαη γηα λενζχζηαηε εηαηξία λα πξνζθνκηζζεί Πηζηνπνηεηηθφ αλάινγεο 

εκπεηξίαο θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

6. Ο αλάδνρνο λα δεζκεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ άκεζε 

αληαπφθξηζε, εληφο 24 σξψλ, ζε θάζε θιήζε απφ ηελ πιεπξά ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επίιπζε έθηαθησλ πξνβιεκάησλ. Οη έθηαθηεο 

επηζθέςεηο πνπ πηζαλφλ λα απαηηεζνχλ γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ, ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Κάζε εθαξκνγή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επίβιεςε ηνπ Τπεχζπλνπ Δπηζηήκνλα  

ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο. 

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη : α) Σα θάζε είδνπο εξγαιεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εξγαζία θαη β) Σα εληνκνθηφλα θαη ηα κπνθηφλα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή. 
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3. Δάλ ακέζσο κεηά ή ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ εθαξκνγή δηαπηζησζεί 

φηη δελ είλαη επηηπρήο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη έθηαθηε εθαξκνγή ρσξίο 

θακηά επηβάξπλζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα. 

4. Οη θαηφςεηο ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο, νη εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, ηα αξρεία 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο θαη εληνκνθηνλίαο, νη άδεηεο 

ζθεπαζκάησλ, ηα πηζηνπνηεηηθά εθαξκνγψλ θαη ηα φπνηα ζρφιηα ή ππνδείμεηο, ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην «ΦΑΚΔΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΑΗΣΧΝ» ηελ επζχλε 

ελεκέξσζεο ηνπ νπνίνπ ζα έρεη ν αλάδνρνο, θαηά ηξφπν ψζηε λα ππεξθαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ν ΔΦΔΣ. 

5. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε  έλαληη αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβε, ζε 

πξφζσπα ή πιηθά πνπ κπνξεί λα επέιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ή εμαηηίαο ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ εθαξκνγψλ. Οπδεκία επζχλε θέξεη ην Ννζνθνκείν, εμαηηίαο 

πξάμεο ή παξάιεςεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ εξγνιάβνπ. 

6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα 

θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. Θα ιακβάλνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα απηνπξνζηαζίαο, πξφιεςεο θαη πγηεηλήο, θαζψο θαη κέηξα 

πξνζηαζίαο ησλ λνζειεπνκέλσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. 

7. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνθιεηζηηθά ζθεπάζκαηα, εγθεθξηκέλα 

απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηηο άδεηεο εγθξίζεσο θαη 

ηα δειηία αζθαιείαο ησλ θαξκάθσλ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν. 

8. Να θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά  ηα απαξαίηεηα θχιια δεδνκέλσλ αζθαιείαο  ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ( MSDS).  

9. Γέζκεπζε ζηελ άκεζε αληαπφθξηζε, εληφο 24 σξψλ, ζε θάζε θιήζε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επίιπζε έθηαθησλ πξνβιεκάησλ. 

Οη έθηαθηεο επηζθέςεηο πνπ πηζαλφλ λα απαηηεζνχλ γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπ 

έξγνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

10. Κάζε είδνπο κεηαθίλεζε (ηαθηηθή – έθηαθηε), ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

11. Σν πξφγξακκα (κέξα θαη ψξα) ησλ εθαξκνγψλ ζα νξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ 

ηνπ έξγνπ ηεο Απεληφκσζεο θαη Μπνθηνλίαο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

θνξέα. 

12. Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη (κε επηβεβαίσζε) ην Ννζνθνκείν, θαη ηηο δχν 

πγεηνλνκηθέο κνλάδεο επζχλεο ηνπ , επηά (7) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ λσξίηεξα, γηα ηελ 

αθξηβή εκεξνκελία ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηα απαηηνχκελα 

έξγα ππνδνκήο θαη Τγηεηλήο, πνπ ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο-δηαθνξεηηθά ε εθαξκνγή ζα αλαβάιιεηαη. 

13. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα παξαδίδεηαη ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ θάζε 
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θνξέα, Πηζηνπνηεηηθφ απεληφκσζεο- κπνθηνλίαο. 

 

ΔΛΔΓΥΟ ΣΡΩΚΣΗΚΩΝ 

 Όινη νη δνισκαηηθνί ζηαζκνί  ζα θέξνπλ κφληκα ηξσθηηθνθηφλα ζθεπάζκαηα ζε 

κνξθή θχβνπ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο φπνηαο θαηαλάισζεο θαη 

ηαπηφρξνλα ζα κεδελίδνπλ ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο  ηνπο.                                                    

 Όινη νη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζα επηζεκαλζνχλ ζε θαηφςεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ 

ζα παξαδνζνχλ ζηνπο ππεχζπλνπο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα νξίζεη ε 

Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 ηελ πεξίπησζε ελεξγήο πξνζβνιήο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ε αληηκεηψπηζε ζα 

είλαη άκεζε θαη ε θαηαζηνιή ζα γίλεη κε κεραληθά κέζα ζχιιεςεο (θφιιεο, παγίδεο 

πνιιαπιψλ ζπιιήςεσλ θ.α.), παξάιιεια κε ηε ρξήζε ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ. 

 Αλά εθαξκνγή ζα ππνβάιινληαη εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη νη 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δξάζεηο θαη  θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ φπσο θαη 

ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πηζηνπνηείηαη θαη ζα 

ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ  παξεκβάζεσλ 

 Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθψλ λα εθαξκνζηεί ηθαλφο αξηζκφο δνισκαηηθψλ 

ζηαζκψλ  ζηνλ ππαίζξην ρψξν & ηηο εμφδνπο θαη φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

 Ζ εθαξκνγή ζα γίλεηαη κία  θνξά ην κήλα ή θαη ζπρλφηεξα αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην ρψξν θαη ζα ξπζκίδεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (ΔΝΛ). 

 

ΔΛΔΓΥΟ ΔΡΠΟΝΣΩΝ  ΚΑΗ ΗΠΣΑΜΔΝΩΝ ΔΝΣΟΜΩΝ 

 Άκεζα κε ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη θαζνιηθή θαη εληαηηθή εθαξκνγή 

θαηζαξηδνθηφλνπ gel ζηα καγεηξεία θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο 

 Φεθαζκνί εληνκνθηνλίαο ζα γίλνληαη ζηα θξεάηηα, ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζηνπο 

ππφγεηνπο, ηζφγεηνπο ρψξνπο, εθφζνλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα  εθαξκνγήο  

θαηζαξηδνθηφλνπ  gel.  

 Σφζν ε εθαξκνγή gel φζν θαη νη ςεθαζκνί ζα επαλαιακβάλνληαη ζε ρξφλν θαη ρψξν 

κε ζθνπφ ηε κφληκε θαη θαζνιηθή απνπζία θαηζαξηδψλ, αλάινγα κε ηα επξήκαηα. 

 Πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ππνιεηκκαηηθψλ ςεθαζκψλ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπ ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο απφ θνξηνχο, ηζηκπνχξηα, ςχιινπο, 

θ.α..  

 Ζ εθαξκνγή ζα γίλεηαη κία  θνξά ην κήλα ή θαη ζπρλφηεξα αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην ρψξν θαη ζα ξπζκίδεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (ΔΝΛ). 
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 Καηά ηνπο  κήλεο Μάξηην έσο Οθηψβξην ζα δηελεξγνχληαη ςεθαζκνί 

ππνιεηκκαηηθφηεηαο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο αλάπαπζεο θαη αλαπαξαγσγήο  

ηπηάκελσλ  εληφκσλ. 

 Nα ηνπνζεηεζνχλ δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζην Ννζνθνκείν γηα έληνκα ηνπιάρηζηνλ ζε 

θξίζηκα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία (Ννζνθνκείν). 

 ηνπο ρψξνπο, θνπδίλα, παξαζθεπαζηήξηα ηξνθίκσλ (office), εζηηαηφξηα 

ζπκπιεξσκαηηθά λα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο δνιψζεσο κε ζηαγφλεο εηδηθήο  

δειαηίλεο (κέζνδνο ε νπνία έρεη απνδεηρηεί εμαηξεηηθά απνδνηηθή). 

 

ΔΛΔΓΥΟ  ΔΡΠΔΣΩΝ 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη πξφγξακκα νθηναπψζεζεο - 

εξπεηναπψζεζεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (απφ Μάξηην έσο Οθηψβξην), κε   ηε ρξήζε 

ζθεπαζκάησλ εγθεθξηκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ρσξίο λα   πξνθαινχληαη νριήζεηο απφ 

δπζάξεζηεο νζκέο θαη βιάβεο ζηελ αλζξψπηλε  πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

ΔΛΔΓΥΟ ΠΣΖΝΩΝ 

  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη πξφγξακκα απψζεζεο πηελψλ φηαλ ππάξρεη 

πξφβιεκα (θπξίσο ρειηδνληψλ), κε ηξφπνπο πνπ λα κελ πξνθαινχλ βιάβε ζην νηθνζχζηεκα, 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Να ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

κεραληθά κέζα γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

 

 

Α. «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη: 

1. Βεβαίσζε απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην, κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ππφ παξνρή ππεξεζίεο. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη: 

3. Να δειψλεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο, είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) 

4. Γελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

5. Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

6. Γελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα 
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7. Όηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη 

θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  

8. Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ηεο 

νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

Β. «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»: 

 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε.  

Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή πνπ ζα δνζεί θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελ ιφγσ 

ππεξεζίαο φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

φηη ηεξείηαη ε εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν 

νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε 

ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη. 

Ζ αποζθράγηζε θαη ο έιεγτος ηωλ προζθορώλ ζα γίλεη από ηελ επηηροπή ηοσ 

Νοζοθοκείοσ,  ζηης 19-04-2017 εκέρα Σεηάρηε θαη ώρα 12:00 π.κ. 

 

Πιερωκή:  Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο (ΚΑΔ 0419). 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ππφ ηνλ φξν φηη δε ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ή άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη αλά κήλα, κεηά ηελ έθδνζε ησλ 

ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο εθηέιεζεο ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δεηείηαη ε πιεξσκή θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Κραηήζεης:  Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζα 

επηβιεζνχλ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο θάζε θνξά απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε δαπάλε απαηηνχκελε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνκήζεηαο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. ν νπνίνο βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
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Υρόλος ηζτύος ηες ζύκβαζες: Ζ ζχκβαζε αξρίδεη κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο θαη έρεη 

ηζρχ γηα έλα (1) έηνο, κε δπλαηφηεηα ηξίκελεο παξάηαζεο κνλνκεξψο κε απφθαζε ηνπ Γ..    

Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά 

κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», (Ννζνθνκείν 

Κνδάλεο & Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο) ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβαηηθήο ππεξεζίαο. 

Κάζε δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηα πιαίζηα 

ηεο ζχκβαζεο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα επηιπζεί κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ, πάληα κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο είλαη ηα Γηθαζηήξηα Κνδάλεο. 

    

 

                                                                                             Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ  

 

 

 

                       

                                                                                        ΓΔΩΡΓΗΟ ΥΗΩΣΗΓΖ            
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