19PROC005989572 2019-12-09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
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Πληροφορίες: Τσουλέλλη Αθηνά
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Α∆Α: ΩΡΟΩ46907Ο-ΡΩ0
Α∆ΑΜ:
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ΜΥΤΙΛΗΝΗ 09-12-2019
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.18030

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθµ. 25η /6.11.2019 (θέµα 7ο)
απόφασης ∆.Σ., προκηρύσσει διεθνή ανοικτό
διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της καθαριότητας των
χώρων του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης », µε CPV 90911200-8, για χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, (χαµηλότερη τιµή) .
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr µε α/α συστήµατος 82593.
Προϋπολογισµός δαπάνης 1.280.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από αρµόδια επιτροπή στις 13/1/2020 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία του Νοσοκοµείου.
Οι ενδιαφερόµενοι, για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται στο
Νοσοκοµείο και στην αρµόδια υπάλληλο κα Τσουλέλλη Αθηνά τηλ. 2251026390 κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Χρέη Γραµµατέα ασκεί ο υπάλληλος Πανσεληνάς Ευστράτιος τηλ.
2251021111.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης σε ηλεκτρονική
µορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον
σύνδεσµο ∆ιαγωνισµοί και στη ∆ιαύγεια.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
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ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 48,
Τ.Κ. : 81100 Μυτιλήνη
Αρµόδιοι υπάλληλοι : Τσουλέλλη Αθηνά
Τηλ.: 2251026390
Fax : 2251037130
Εmail: bostaniopr@yahoo.gr

ΑΠ.18030
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:ΩΡΟΩ46907Ο-ΡΩ0
Α∆Α ΠΡΟ∆.:Ψ∆9Ρ46907Ο-ΥΙΤ
ΠΡΑΞΗ:2315
ΜΥΤΙΛΗΝΗ :09-12-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡ. 6 1 /2019
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΟΥ
ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
(ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
για την
Επιλογή

εργολάβου

υπηρεσιών

καθαριότητας

στο

Γενικό

Νοσοκομείο

Μυτιλήνης “Βοστάνειο”», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου
διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (1.280.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.24% για δύο (2) έτη.
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός NUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ 48
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
81100
ΕΛΛΑΔΑ
EL411
22510-26390
22510-37130
bostaniopr@yahoo.gr
ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (ΝΠΔΔ).
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.
Διαθεσιμότητα πληροφοριών:
α) Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων («Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»,
στο εξής: Σύστημα), στον Συστημικό Αριθμό του Διαγωνισμού.
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο τηλέφωνο και στις
διευθύνσεις που σημειώνονται παραπάνω.
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) : 0845.01
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων)

σελ 5 από 71

19PROC005989572 2019-12-09
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.280.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες .
Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης..
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Των διατάξεων όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», (ΦΕΚ Α' 25/4.3.1993)
1.2.

Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α'
19/1.2.1995).

1.3.

Του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000).

1.4.

Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15(ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999).

1.5.

Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256/2.11.2001).
1.6. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81/4.4.2005).

1.7.

Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
131/28.6.2006).
1.8. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 25/9.2.2007).
1.9. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68/20.3.2007).
1.10. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 134/18.6.2007), όπως ισχύει σήμερα.
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1.11. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α' 112/13.7.2010).
1.12.

Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α' 66/11.05.2010).

1.13.

Του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις» (ΦΕΚ Α' 115/15.7.2010).
1.14. Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 128/3.8.2010).
1.15. Του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α' 129/3.8.2010).
1.16. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 31/2.3.2011), όπως ισχύει
σήμερα.

1.17.

Του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'150/27.7.2011).
1.18. Του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 170/5.8.2011).
1.19. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α' 204/15.9.2011).
1.20. Του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 226/27.10.2011).
1.21. Του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 14/2.2.2012).
1.22. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 41/1.3.2012).

1.23.

Του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α' 51/12.3.2012).

1.24.

Του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'

1.25.

Του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α' 52/28.2.2013).

86/11.4.2012).
1.26. Της παρ. Ζ' του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», (ΦΕΚ
Α' 107/9.5.2013)
1.27. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1 (ΦΕΚ Α' 74/26.3.2014).
1.28. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2014).
1.29. Του Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου
2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων
που προορίζονται για μεταμόσχευση -Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145/11.07.2014).
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1.30. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α' 160/8.8.2014).
1.31.

Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016).
1.32. Του Ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 227/06.12.2016).
1.33. Του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημόσιου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο
δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 74/19.5.2017).
1.34. Του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 171/13.11.2017)
1.35. Του Ν. 4498/2017 «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
172/τΑ'/16.11.2017),
1.36. Του Ν. 4542/2018 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού
Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων
Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 95/τ.Α'/1.6.2018)
1.37. Του Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν
έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016)
-Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 1075 Β/1-4-2019)

1.38.

Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 145/5.8.2016).
1.39. Του ΠΔ 39/2017 - Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ
Α' 64/4.5.2017).
1.40. Της ΥΑ 57654/23.05.2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(ΦΕΚ Β' 1781/23.5.2017).
1.41. Της ΥΑ 56902/215/2.6.2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017), των σε εκτέλεση
των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

2. Των Αποφάσεων (Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διακήρυξη):
2.1. Της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 25η/6-11-2019 (Θέμα 7ο) για τη διενέργεια του
“ διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, Υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου,
συμπεριλαμβανομένων των υλικών καθαριότητας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις 1.280.000,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%”.
2.2 Της 17113/25.11.2019 απόφασης που έλαβε η επιτροπή κληρώσεων για την επιτροπή του διαγωνισμού.
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1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

12/12/2019

12/12/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10/1/22020
14:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/1/2020
10:00
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1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη με ID: 2019-168407 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 3/12/2019 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 82593
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα σταλεί στον Ελληνικό Τύπο, προκειμένου να δημοσιευτεί στις
………………………...
1
Εφημερίδα Πανελλήνια με ημερομηνία αποστολής 09-12-2019 & ημερομηνία δημοσίευσης 11 ή 12-12-2019.
2
Εφημερίδα Ναυτεμπορική με ημερομηνία αποστολής 09-12-2019 & ημερομηνία δημοσίευσης 11 ή 12-12-2019.
3
Εφημερίδα Τα νέα της Λέσβου με ημερομηνία αποστολής 09-12-2019 & ημερομηνία δημοσίευσης 12-12-2019
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με ΑΔΑ : ……………………..
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση:
http://www.vostanio.gr, στις 12/12/2019.
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο κατά την πληρωμή του πρώτου τιμολογίου. (άρθρο 77
παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν.
4412/2016.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως
τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.2.7.2 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
Η Προκήρυξη με ID: 2019-168407 της παρούσας σύμβασης που απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 3/12/2019
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
Το σχέδιο της σύμβασης - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές
πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 7 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών,
δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5ης Οκτωβρίου 1961, που
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α'188/24.11.1984).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς Οικονομικούς Φορείς και που θα κατατεθούν από τους
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει
είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου
454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.) και του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Αντίστοιχα, η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση επιτρέπεται,
με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο έγγραφο επικυρωμένο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα "Apostile", σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης, της
5ης Οκτωβρίου 1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.ΠΔ και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται
σε άλλη γλώσσα (πχ αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω
παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην
περίπτωση Ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της Ένωσης αυτής), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης.
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Υποδείγματα εγγυητικών θα βρείτε στο Παράρτημα III
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2

Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 25.600,00€.
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
ήτοι μέχρι 12/2/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και αντίστοιχα της εγγύησης συμμετοχής
2.2.2.2.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.
2.2.2.3.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο Οικονομικός Φορέας αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της Σύμβασης.
2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας ενδεχομένως συμμετάσχει στον
Διαγωνισμό ενώ εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες (παράγραφοι 2.2.3.1., 2.2.3.2., 2.2.3.4., 2.2.3.6 και
2.2.3.7), είτε πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είτε πρόκειται για Ένωση Οικονομικών Φορέων - στην
περίπτωση αυτή η Ένωση
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αποκλείεται από τον Διαγωνισμό εάν εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες έστω και ένα από τα μέλη της.
2.2.3.1.

Υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42).
β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του Οικονομικού Φορέα.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον Ν.
2803/2000 (ΦΕΚ Α' 48/ 3.3.2000).
δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής.
ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον
Ν.3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166/5.8.2008).
στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α'
215/11.10.2013).
ζ) Για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος έστω και ενός
προσώπου από αυτά που συναποτελούν το διοικητικό / διευθυντικό / εποπτικό όργανο του Φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2.2.7.3 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου (Α) αφορά στους Διαχειριστές.
2.2.7.4 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου (Α) αφορά στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.2.7.5 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, ο περιορισμός του παρόντος άρθρου (2.2.3.1.) αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή α) μπορεί να αποδείξει με
τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, β) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα, μέσα
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σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική.
Από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν αποκλείεται ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας που είτε
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείονται οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς για τους λόγους των ανωτέρω άρθρων, εφόσον
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος και ειδικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
2.2.3.4.

Εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
β) 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 σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω Φορέας είναι σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας.
γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Οικονομικός Φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους
Οικονομικούς Φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
δ) κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
ε) κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
στ) έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με Αναθέτοντα Φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
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2.2.3.5. Προσφέρων Οικονομικός Φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3.1.,
2.2.3.2. και 2.2.3.4, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή,
ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
Οικονομικούς Φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Οικονομικό Φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός Φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο,
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
2.2.3.7.

Του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού με την κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 74 του Ν.

4412/2016 (αυτοδίκαιος αποκλεισμός).
2.2.3.8. Ονομαστικοποίηση μετοχών ανωνύμων Εταιρειών μέχρι φυσικού προσώπου (συμβάσεις άνω του 1.000.000€):
Αποκλείεται, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος
αποκλεισμού).

2.2.4

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση Οικονομικών Φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση αλλά έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν:
μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (στο αντικείμενο του διαγωνισμού) κατά την τελευταία τριετία (3 έτη) τουλάχιστον
ίση με το 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της σύμβασης
Να έχουν πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το 100% του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και
δανειοληπτική ικανότητα – χρηματοδοτήσεις τουλάχιστον ίση με το 50% του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς
ΦΠΑ
-

2.2.6

Να διαθέτει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης τουλάχιστον 2.500.000,00€ .

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5 να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
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2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της
παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.1 και 3 του ν.
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
2.2.7.6

Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφό 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος
δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και
2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση
διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 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.
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74
του ν. 4412/2016.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8., δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη
εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους
και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές
μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι
ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς
ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει
συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές,
υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με
την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα
υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3414/2005»
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α'
του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
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περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 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 της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων
στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται
από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19
παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για το σύνολο της
προκηρυχθείσας παροχής υπηρεσιών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η Ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους
Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει
απαραιτήτως να προσδιορίζεται αφ' ενός η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και να ορίζεται αφ' ετέρου ο εκπρόσωπος/συντονιστής
αυτής.
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη (άρθρο.
1.5 της παρούσας), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016, ιδίως
άρθρα 36 και 37, καθώς και στην Υπουργική Απόφαση 56902/215/2.6.2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι
ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο Σύστημα ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της
ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης 56902//215/2.6.2017.
2.4.2.2.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Συστήματος, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του
Διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την
παρούσα Διακήρυξη.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα .
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος. Στη συνέχεια το Σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη
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περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - Οικονομικός Φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται
παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον Οικονομικό Φορέα με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, ο Οικονομικός
Φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά, στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα στοιχεία
της ηλεκτρονικής του προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά: η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και όσα έγγραφα φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να ζητεί από προσφέροντες και
υποψηφίους Αναδόχους να υποβάλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α)
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα
της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML ή/και PDF, στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες στο Παράρτημα II.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (σύμφωνη με το Παράρτημα III) προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Θα συμπληρωθούν και τα εξής αρχεία (επιπλέον αυτών που παράγονται από το ΕΣΗΔΗΣ): 1.

Τεχνική

προσφορά από εταιρεία : Ελεύθερα διαμορφωμένη από την εταιρεία.
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Η Επιτροπή διενέργειας μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις και οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ανταποκριθούν εντός τριών
εργάσιμων ημερών από την επομένη του σχετικού μηνύματος που θα λάβουν μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
Η τιμή των παρεχομένων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. γ) η
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.
Θα συμπληρωθούν και τα εξής αρχεία (επιπλέον αυτών που παράγονται από το ΕΣΗΔΗΣ):
1.

Οικονομική προσφορά από εταιρεία : Ελεύθερα διαμορφωμένη από την εταιρεία

2.

Excel "Οικονομική Προσφορά - Απαιτήσεις του άρθρου 68" σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα excel το οποίο θα
αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Το αρχείο excel θα αποθηκευτεί σε μορφή .pdf, θα υπογραφεί ψηφιακά
και θα αναρτηθεί στην «Οικονομική Προσφορά».

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή έως 13/1/2021.
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί
να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2.
της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης
ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση,
προσφορά η οποία:
α) Δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους
2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου
«δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά»), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου «οικονομική προσφορά»/τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2.
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, γ) Δεν συνοδεύεται από τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) Υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη Ενώσεων, υπό τους
όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ'.
ε) Είναι υπό αίρεση,
στ) Θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ζ) Παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως
προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο Σύστημα, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή
Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
2.2.7.7 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
(Άρθρο 1.5)

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» σύμφωνα με το

2.2.7.8 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η
Αναθέτουσα Αρχή
2.2.7.9 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα
ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση
στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγησή τους,
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων
της Σύμβασης και συντάσσει Πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή
ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της Σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό
στοιχεία α' και β' στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, η
οποία θα αποσταλεί μέσω του Συστήματος. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α'
και β', οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει Πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα
κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από
τους Οικονομικούς Φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των Οικονομικών
Φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των
Οικονομικών Φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, την οποία/τις οποίες κοινοποιεί στους προσφέροντες μέσω του Συστήματος.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 3.4. της παρούσας
3.2

Πρόσκληση

υποβολής

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

- Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του Συστήματος
στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.3.2014) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.4
έως 2.2.6 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε
μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο
προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως
2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Πρακτικού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης
κατακύρωσης της Σύμβασης ή για τη ματαίωση της διαδικασίας ή για την κήρυξη του προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι η αρμόδια επιτροπή του Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της Σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
2.2.7.10 Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και
2.2.7.11 Ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
2.2.7.12 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προσωρινό Ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα σταλεί για έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας στο αρμόδιο κλιμάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη
παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα κάτωθι :
α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
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συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη Σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν.
4412/2016, Βιβλίο IV - Τίτλος 2 - Τμήμα II - Μέρος Α' και ιδιαίτερα στα άρθρα 360, 361 και 362. Η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής ορίζεται σε:
α) Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα, αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, ή
β) Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως
γ) Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
2.2.7.13 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά,-επιλέγοντας τη λειτουργία «Επικοινωνία», μέσα από την
πτυσσόμενη λίστα «Ενέργειες» του Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .PDF, το οποίο
πρέπει απαραιτήτως να φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΠΔ 150/2001, με θέμα: «Προσαρμογή στην Οδηγία
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές»
(ΦΕΚ Α' 125/25.6.2001) και στην υπ' αριθμ. 248/71/15.3.2002 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με θέμα: «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής» (ΦΕΚ Β'
603/16.2.2002).
2.2.7.14 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παράγρ. 1 περ. 1.1 της υπ' αριθμ.
56902/215 ΥΑ, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός
ΦΠΑ, δηλαδή για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό 6.400,00€ , ενώ δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 600€.
2.2.7.15 Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε
περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
2.2.7.16 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης επί
ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Συστήματος:
Α) Κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτ. α' του πρώτου
εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
Β) Διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περίπτ. β' του πρώτου
εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
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2.2.7.17 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών
της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
2.2.7.18 Οι χρήστες - Οικονομικοί Φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/2017.
2.2.7.19 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής.
2.2.7.20 Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
2.2.7.21 Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
2.2.7.22 Επιπλέον πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ):
http://aepp-procurement.gr/siteapps/ioomla-21306/htdocs/index.php.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης,
αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης
και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του Αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης/παράτασης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
1.

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος
Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο
κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
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υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας, εφόσον
το τμήμα/τα τμήματα της Σύμβασης το οποίο/τα οποία ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της Σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάσταση του υπεργολάβου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131
του Ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της- Δικαίωμα παράτασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου.
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παραγρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης.
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) Η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο, λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, παραβίαση η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
δ) Κατά τη χρονική περίοδο χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από άλλο
Πρόγραμμα Προμηθειών.
ε) Εάν το Νοσοκομείο υπογράψει ατομικές συμβάσεις για την καθαριότητα

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1 1. Στον Ανάδοχο θα καταβληθεί το 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων.
5.1.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 2,00 % Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β' /24.3.2009)
β) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011ΦΕΚ 204/Α'/15.9.2011 όπως ισχύει)
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και
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για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του Ν. 4412/2016-ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016
δ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016 και ΚΥΑ 1191/14.3.2017- ΦΕΚ 969/Β'/22.3.2017).
2.2.7.23
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ 20%.
2.2.7.24
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
[άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 -(ΦΕΚ 167Α'/23.7.2013)]
2.2.7.25
χωριστά.

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τα ζητούμενα είδη βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται

Η προθεσμία πληρωμής του Αναδόχου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των εξήντα ημερολογιακών
ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, για
το σύνολο της αξίας, μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4152/2013
(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) «Υποπαράγραφος Ζ.5: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον ισχύουν τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη
οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

2.2.7.26 Παρακολούθηση της σύμβασης - Παραλαβή υπηρεσιών
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών καθαριότητας θα
γίνεται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή, για κάθε μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας και υποβολή Πρακτικού Βεβαίωσης Παραλαβής
Υπηρεσιών.
Η Επιτροπή θα ορισθεί από το Νοσοκομείο και θα γνωμοδοτεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω
μη τήρησης των ως άνω όρων.
Επιπλέον ισχύουν τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
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2.2.7.27 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ
O ανάδοχος θα αναλάβει με δικό του συνεργείο να καλύπτει καθημερινά και επί τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες τις
ανάγκες του Νοσοκομείου, ΚΟΚΕΨΥΠΕ, ΚΕΦΙΑΠ, σε Υπηρεσίες Καθαριότητας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών καθαριότητας,
χαρτικών και σάκων απορριμμάτων.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:
O φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. Στον
υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος,
τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά.
Προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες και Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η ενότητα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων ειδών/υπηρεσιών και τις τεχνικές
προδιαγραφές τους. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες,
όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης. Ο
προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην
οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Όταν οι προσφέροντες δεν θα
κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική
μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωμίας (profile) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του
δραστηριότητες και γενικά ότι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου με έμφαση σε δραστηριότητες/υπηρεσίες παρομοίου είδους και μεγέθους
Να καταθέσουν με την προσφορά τους πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο Υποψήφιος Ανάδοχος
κατά τα τρία (3) τελευταία έτη ή για όσο χρόνο δραστηριοποιείται, εφόσον είναι μικρότερος και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία (3) τουλάχιστον 2 ετήσιες συμβάσεις σε διαφορετικές
αναθέτουσες αρχές στα οποία απασχολήθηκαν ή απασχολούνται τουλάχιστον 30 άτομα πλήρους απασχόλησης ή 60 άτομα μερικής
απασχόλησης (στη διάρκεια των συμβάσεων συμπεριλαμβάνονται και οι παρατάσεις)
Σύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έργο (διάρθρωση και αριθμός
εργαζομένων ανά κατηγορία και τμήμα και ότι άλλο προτείνει σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης κ.λ.π.)
Αποδεικνύεται παρουσιάζοντας τεκμηριωμένες διαδικασίες, οδηγίες και σχεδιασμό για τη διασφάλιση
της ποιότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας & υγιεινής των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των
δημοπρατούμενων εργασιών. Τα προσκομιζόμενα στοιχεία πρέπει να έχουν προσαρμοσθεί κατάλληλα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των
δημοπρατούμενων εργασιών και να είναι συμβατά με σχετικά διεθνή συστήματα προτύπων (πχ για την ποιότητα ISO 9001 ΕΝ, για
την υγιεινή και ασφάλεια 18000, για την προστασία του περιβάλλοντος EMAS 14000 ή αντίστοιχα). Γενικευμένα εγχειρίδια, διαδικασίες
και οδηγίες μη προσαρμοσμένα στο έργο δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα αξιολογούνται ως μη αποδεκτά.
Τυχόν πιστοποιητικά από επίσημους φορείς πιστοποίησης ή ινστιτούτα δοκιμών, για την ποιότητα ή καταλληλότητα προσφερόμενων
μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών, υπηρεσιών κλπ.
α) Να διαθέτουν α)ISO 9001:2015 για το σύστημα διαχείρισης και ποιότητας στο αντικείμενο του διαγωνισμού β) ISO 14001: 2015 στο
αντικείμενο του διαγωνισμού γ) OHSAS 18001: 2007, στο αντικείμενο του διαγωνισμού δ )Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου ISO 26000:2010 για την εταιρική ευθύνη ,ε)ΙSO 27001 για την ασφάλεια των
πληροφοριών.

Οι προσφερόμενοι στο έργο πόροι και συγκεκριμένα (i) πλήθος, ωράρια και κατανομή προσφερόμενου προσωπικού, (ii) διαθέσιμα και
προσφερόμενα μηχανήματα και εργαλεία και πάσης φύσεως εξοπλισμός.
Δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως αυτή προκύπτει μέσω βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών,
σε ανάλογες περιπτώσεις.
Τυχόν πιστοποιητικά από επίσημους φορείς πιστοποίησης ή ινστιτούτα δοκιμών, για την ποιότητα ή καταλληλότητα προσφερόμενων
μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών, υπηρεσιών κλπ και η συμμόρφωσή τους με τεχνικά και ποιοτικά Standards.
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3.Να διαθέτει κυρωμένο κανονισμό εργασίας από το Υπουργείο εργασίας
4.Να καταθέσουν στη προσφορά τους ι) το αποδεικτικό κατάθεσης ΑΠΔ του τελευταίου τριμήνου, ιι) τα αντίστοιχα γραμμάτια
καταβολής εισφορών ΙΚΑ ιιι) την τελευταία κατάσταση προσωπικού επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.
5.να αποδείξει την συμμόρφωση του κατά τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την σχετική Εθνική νομοθεσία(να
έχει ορίσει DPO στην αρμόδια αρχή).
6.να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το αργότερο, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, για να έχουν ιδία αντίληψη για τις ζητούμενες υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρουν, ερχόμενοι σε συνεννόηση με την
αναθέτουσα αρχή. Απαιτείται η κατάθεση εντός του υποφακέλου δικαιολογητικά και τεχνική προσφορά της Βεβαίωσης Αυτοψίας που
θα εκδοθεί από την υπηρεσία
7.Θα πρέπει να κατατεθεί ενδεικτικό σχέδιο ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες.

Α.1.2.1. Πίνακας Συμμόρφωσης ( επί ποινής αποκλεισμού)
Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας διακήρυξης θα
πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή/ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συμμόρφωσης», όπως αυτός εμφανίζεται στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι
υποχρεωμένος να ακολουθήσει, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα άρθρα.

Ο Πίνακας Συμμόρφωσης διαθέτει την εξής μορφή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Αντιγραφή Ζητούμενης Τεχνικής
Προδιαγραφής της Υπηρεσίας από
τη Διακήρυξη όπως αυτές
διατυπώνονται στα Παράρτημα Β΄
της παρούσας

Δικαιολογητικά
Συμμετοχής/
Τεχνική Προσφορά

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αν η προσφερόμενη
τεχνική προδιαγραφή
πληροί ακριβώς την
αιτούμενη από τη
διακήρυξη τεχνική
προδιαγραφή σημειώνεται
η ένδειξη “ΝΑΙ”
Αν η προσφερόμενη
τεχνική προδιαγραφή δεν
πληροί ακριβώς την
αιτούμενη από τη
διακήρυξη τεχνική
προδιαγραφή σημειώνεται
η ένδειξη ‘’ΟΧΙ”

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Αναλυτική αναφορά του αριθμού,
της σελ. και της παραγράφου του
τεχνικού φυλλαδίου ή εγγράφου,
όπου αποδεικνύεται η κάλυψη της
σχετικής απαίτησης.

Για παράδειγμα:
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας
αναλαμβάνει την καθαριότητα και
την απολύμανση των κτιριακών
εγκαταστάσεων και των εν γένει
ΝΑΙ
χώρων του Νοσοκομείου σύμφωνα
με τους συνημμένους πίνακες, καθ΄
όλο το 24ωρο και για όλες τις
ημέρες του χρόνου, υπό τους
παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις
Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας από τη Διακήρυξη όπως αυτές
διατυπώνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β’ της παρούσας Διακήρυξης.
Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική
προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΝΑΙ”, αν η
προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η
ένδειξη “ΟΧΙ”.
Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του
κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας
εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη
συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (πχ. Τεχνική Προσφορά/Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4
Παράγραφος 4 κλπ).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η
αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).
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Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους αναδόχους στοιχεία κατά τη
διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών/εξοπλισμού/ειδών.
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του
αποκλεισμού.
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:
Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρόντος
Άρθρου για την παροχή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ
(€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την
παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.
Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Ν. 3863 / 2010, (ΦΕΚ Α΄ 115/ 15-7-2010), επί
ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κύριο φάκελο και επίσης θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ
ΑΤΟ
ΜΩΝ
(*1)

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΤΑ
ΑΤΟΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

ΔΙΕΤΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ
24 ΜΗΝΕΣ)

Μικτές αποδοχές προσωπικού (καθαριστές–στριες
και επόπτες) με πλήρη απασχόληση
Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου
Κόστος επιδόματος αδείας (περιλαμβανομένων
και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη)
Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων
(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του
εργοδότη)
Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών
(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του
εργοδότη) 8 ώρες απασχόλησης
Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαμβανομένων
και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8 ώρες
απασχόλησης
Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε κανονική
άδεια
Κόστος αναλωσίμων υλικών (σάκοι
απορριμμάτων, απορρυπαντικά,κλπ)
Κόστος ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες
ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού
Νοσοκομείου (Χαρτί Υγείας, Χειροπετσέτες,
Κρεμοσάπουνο)
Κόστος εργαλείων και μηχανημάτων καθαρισμού
(αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση)
Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών
επιστολών, ασφάλειας & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά
έξοδα
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (KATAΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΛΠΚ) Να
αναφερθούν αναλυτικά και να τεκμηριωθούν
κατά την κρίση κάθε υποψηφίου αναδόχου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΕΡΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΚΕΡΔΟΣ
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

ΔΙΕΤΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ
24 ΜΗΝΕΣ)

Εργολαβικό κέρδος
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΥΨΟΣ
ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΔΙΕΤΕΣ
ΝΟΜΙΜΩΝ
ΥΨΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12
ΜΗΝΕΣ)

Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ
Ο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12
ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.)
* Σημείωση 1 : Ως Αριθμός Ατόμων προσδιορίζεται επί ποινής αποκλεισμού, το Πλήθος Εργαζομένων (περιλαμβανομένων των
ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους
απασχόλησης.
Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους υποψήφιους αναδόχους οικονομικούς φορείς,
σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση Εργασίας (κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) επί ποινή
απαραδέκτου της προσφοράς, προσκομίζοντας στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της
προαναφερόμενης Σύμβασης. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα αναλύεται
επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού αυτής της τιμής.
Α.2.4. Το προσφερόμενο μηνιαίο κόστος καθώς και όλα τα προσφερόμενα ως κατωτέρω κόστη ωρομισθίων (A.2.5).
Α.2.5. Το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (με ποινή αποκλεισμού) να υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόμενου νομίμου ως
ανωτέρω.
Προσφορά που δεν έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το προαναφερόμενο της παρούσης παραγράφου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν
αξιολογείται.
Α.2.6. Με το προσφερόμενο μηνιαίο κόστος ως ανωτέρω (παρ.A.2.4), οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά και το κόστος του ωρομισθίου για πρωινή και απογευματινή βάρδια εργάσιμης
ημέρας, το ωρομίσθιο Αργίας και Σαββατοκύριακου καθώς και το ωρομίσθιο βραδινής βάρδιας.
Α.2.7. Οι προσφερόμενες τιμές που δεν καλύπτουν το κόστος των αμοιβών και της ασφάλισης του προσωπικού των ζητουμένων
υπηρεσιών ως ανωτέρω (παρ.Α.2.4 και Α.2.5) βάσει της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Α.2.8. Εκτός των προαναφερομένων και βάσει του Ν.3863/2010 άρθρο 68 « Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών»,
παράγραφος 1,2 και 4 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010), οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται Επί Ποινή Απόρριψης να αναφέρουν στην
οικονομική προσφορά τους και τα κάτωθι:
i
Τον αριθμό των εργαζομένων.
Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
Την ισχύουσα σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και προσδιορίζεται από την εργατική Νομοθεσία.
Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Επίσης υποχρεούνται Επί ποινή Απόρριψης να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής υπηρεσιών τους, του κόστους των αναλωσίμων υλικών, του κόστους των ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των ασθενών,
επισκεπτών και προσωπικού, του εργολαβικού κέρδους και των προβλεπόμενων της παρούσης νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεων.
Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ως ανωτέρω, οφείλουν να καταθέσουν και αντίγραφο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
Απόρριψη Προσφορών
Α.2.9. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Α.2.10. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή
δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.
Α.2.11. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
Α.2.12. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών
από την ημέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο
οικονομικό φορέα.
Α.2.13.Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των
αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο οικονομικό φορέα
Α.2.14. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι
δεσμευτική για τον ανάδοχο οικονομικό φορέα
ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν
δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΜΤΕΝΣ, ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται,
προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, είναι δε
απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των
ζητουμένων τεχνικών προδιαγραφών ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις
αυτές τα ζητούμενα προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι
οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία.
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εν γένει χώρων του Γενικού
Νοσοκομείου Μυτιλήνης, ΜΤΕΝΣ, ΚΕΦΙΑΠ και Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο εκτάσεως σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, καθ’ όλο το
24ωρο και για όλες τις ημέρες του χρόνου, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία, τις κείμενες υγειονομικές και
αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου, τον εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης ιατρικών
αποβλήτων του Νοσοκομείου και τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου
Λοιμώξεων.
Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρετέων ημερών όλο το
εικοσιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμήματα και χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, ΜΤΕΝΣ, ΚΕΦΙΑΠ και
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο που κατά την κατάρτιση της σύμβασης λειτουργούν και χρησιμοποιούνται. Ο ανάδοχος είναι εξάλλου
υποχρεωμένος σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου, να καθαρίζει και τυχόν χώρους του
Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, ΜΤΕΝΣ, ΚΕΦΙΑΠ και Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο που κατά τη κατάρτιση της σύμβασης δεν
χρησιμοποιούνται. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ μέρους του αναδόχου των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου
Μυτιλήνης, ΜΤΕΝΣ, ΚΕΦΙΑΠ και Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο που σήμερα χρησιμοποιούνται και λειτουργούν και της εκτάσεως αυτών,
ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα ή υπάρχει εύλογη απόκλιση στην έκτασή τους.
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικών σε ποσοστό μέχρι ( 30% ) για
κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία σε
εύλογο χρονικό διάστημα. Η τιμή των προσθέτων εργασιών θα υπολογίζεται από την προσφερθείσα τιμή, η οποία δεσμεύει τον
ανάδοχο. Επίσης η υπηρεσία μπορεί να μειώσει τους χώρους εφόσον δε λειτουργούν και το τίµηµα θα μειωθεί µε ανάλογη μείωση του
προσωπικού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία α) μηχανήματα, β) υλικά: πανιά διαφόρων χρωμάτων, πανέτες, σφουγγαρίστρες
χρώματα μπλε και κόκκινο και πράσινο, χειροπετσέτες, χαρτιά υγείας, κρεμοσάπουνο καθαριστικά και απολυμαντικά κ.λ.π. γ) καθώς
επίσης σάκους απορριμμάτων (κόκκινους-μαύρους) και δ) εξοπλισμό για την παροχή των υπηρεσιών του (ηλεκτρικές σκούπες, ειδικό
μηχάνημα γυαλίσματος πατώματος). Τα υλικά (σφουγγαρίστρες, μάπες με μικροϊνες, πανάκια) θα είναι πολλαπλών χρήσεων, πλην των
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για ειδικές «κατηγορίες» ασθενών τα οποία θα είναι μιας χρήσης.
Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει να είναι καινούργια και να
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού και απολυμαντικά , τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύει με
σχετικά έγγραφα ότι πληρούν τους όρους που θέτει η Επιτροπή Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, για παράδειγμα άδεια ΕΟΦ, Γ.Χ.Κ.
δεν είναι βλαβερά για τον χρήστη καθώς και ότι δεν προκαλούν διάβρωση στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται.
Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως ώστε η εκτέλεση του
αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.
Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη των εργαλείων, των μηχανημάτων και υλικών
καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό του.
Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών και να τους επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης
στην αρχική τους κατάσταση.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους χώρους που του παρασχέθηκαν για την εργασία του με δικά του έξοδα, μόλις αυτά
ζητηθούν από το Νοσοκομείο.
Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά για οποιοδήποτε λόγο των αντικειμένων που φέρνει ή έχει αποθηκευμένα ο ανάδοχος
και οι υπάλληλοί του στο χώρο του νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας, υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να συμμορφώνεται με
τις σχετικές οδηγίες του νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις
εγκαταστάσεις του νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου
(αναδόχου) ή των εργασιών του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία µε τους αρμόδιους του νοσοκομείου µε σκοπό την επισήμανση τυχόν
παραλείψεων όσο και παραπόνων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και
γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους υπεύθυνους (Γρ. Επιστασίας, Επιτροπή παραλαβής έργου, Επόπτρια Υγείας, Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων).
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Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα
επιβάλλονται από το νοσοκομείο οι κάτωθι ποινικές ρήτρες:
Για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στον ανάδοχο θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα από ίση με ποσοστό από
3% έως 10%, παρακρατούμενης από την μηνιαία αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον
ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση.
Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση από την Ε.Ν.Λ. η οποία θα πρέπει να
ενημερώνεται από κάθε υπεύθυνο του νοσοκομείου (Γρ. Επιστασίας, Επιτροπή παραλαβής έργου, Επόπτρια Υγείας, ΝΕΛ.), καθώς και
από τους υπεύθυνους του ανάδοχου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Διαχείριση των Αποβλήτων, για την οποία κύριος υπεύθυνος,
για να δίνει κατευθυντήριες οδηγίες, είναι η Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων, την οποία ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και να
συμβουλεύεται.
Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει να παρακωλύεται η λειτουργία του Νοσοκομείου ούτε να ενοχλούνται
ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.
Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και για την αποχώρησή τους από το
Νοσοκομείο, μετά το τέλος της εργασίας τους.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή
υπηρεσιών στο χώρο ενός Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει με τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου πρόγραμμα για την καθαριότητα και
την απολύμανση των χώρων. Επιπλέον μέτρα απολύμανσης μπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη εφόσον προκύψει έκτακτη
ανάγκη και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως στολές προσωπικού,
προστατευτικός εξοπλισμός (ΜΑΠ) για την διαχείριση -μεταφορά και αποθήκευση των αποβλήτων-υλικά καθαριότητας, μηχανήματα,
εξοπλισμό, σακούλες αποβλήτων (κόκκινους-μαύρους), τροχήλατα, πανιά, πανέτες, σφουγγαρίστρες, χειροπετσέτες, χαρτιά υγείας,
κρεμοσάπουνο, δοχεία 1lit για τα κρεμοσάπουνα με αντλία, απολυμαντικά και καθαριστικά κ.λ.π) και εξοπλισμό για την παροχή των
υπηρεσιών του ηλεκτρικές σκούπες, ειδικό μηχάνημα γυαλίσματος πατώματος, πλυντήριο για πλύσιμο αυτών) .
Οι στολές του προσωπικού θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες και ίδιες από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή του,
να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως του νοσοκομείου. Να υπάρχει η επωνυμία της εταιρείας και εμφανές το
ονοματεπώνυμο του προσωπικού (κονκάρδα).Η ενδυμασία του προσωπικού του θα είναι ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη, και θα
αποτελείται απαραιτήτως από μπλούζα και παντελόνι.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως στολές προσωπικού, υλικά
καθαριότητας, μηχανήματα, εξοπλισμό, σακούλες απορριμμάτων). Επιβαρύνεται επίσης με την παροχή των παρακάτω ειδών ατομικής
υγιεινής για τις ανάγκες των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού του Νοσοκομείου. Απαιτείται από τον ανάδοχο
καθημερινός και επαναλαμβανόμενος εφοδιασμός με τα παρακάτω κατ’ εκτίμηση υλικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Χαρτί Υγείας
(Χημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός μη
ανακυκλώμενος 200 gr τουλάχιστον)
(Προσκόμιση δείγματος)
Χειροπετσέτες
(Χημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός μη
ανακυκλώμενος πακέτο 200 φύλλων, διαστάσεων 21x25 cm
τουλάχιστον).
(Προσκόμιση δείγματος)
Κρεμοσάπουνο σε μορφή αφρού με ουδέτερο PH, δερματολογικά
ελεγμένο.
(Προσκόμιση δείγματος)
Κρεμοσάπουνο
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία μιας χρήσης του 1 lt.
Επισημαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται με σαπούνι
αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή
αποικισμού τους με μικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο
δοχείο. Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του
δέρματος. Να έχει ουδέτερο PH 5,5-7 και να είναι δερματολογικά
ελεγμένο. Να περιέχει επιπρόσθετα μία ή περισσότερες ουσίες σαν
συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά
χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ.,
3320 παράρτημα VI (εκτός triclosan). Να έχει άδεια σαν καλλυντικό
(απαιτείται γνωστοποίηση στον ΕΟΦ) ή σαν απορρυπαντικό χεριών
(απαιτείται η καταχώρηση στο ΓΧΚ) η οποία να προσκομιστεί στην
τεχνική προσφορά. Να κατατεθούν μελέτες συμβατότητας με τα
αλκοολικά αντισηπτικά του νοσοκομείου μας (Sterillium και Hibitane).
Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα
του(στα ελληνικά) και να κατατεθούν 3 (τρία) δείγματα στην κανονική

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΔΙΕΤΙΑΣ

57.600 TEMAXIA

86.400 TEMAXIA

840 λίτρα

4800 λίτρα
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τους συσκευασία. Κάθε συσκευασία του 1Lt να συνοδεύεται και από
αντλία για χρήση εκτός dispenser.
(Προσκόμιση δείγματος)

Σάκοι απορριμμάτων μαύροι 50Χ50

1.000 κιλά

Σάκοι απορριμμάτων μαύροι 80Χ90

8.000 κιλά

Σάκοι απορριμμάτων μαύροι 1,10Χ1,30

1.000 κιλά

Κόκκινες σακούλες

90Χ1,10

12.000 τεμάχια

Κόκκινες σακούλες

45Χ45

12.000 τεμάχια

Κίτρινες σακούλες

90Χ1,10

24.000 τεμάχια

Κίτρινες σακούλες

45Χ45

24.000 τεμάχια

Μπλε (Ανακύκλωσης)

•

•

90Χ1,10

24.000 τεμάχια

Οι ειδικές προδιαγραφές που αφορούν τις σακούλες βάσει ΦΕΚ 1537 Β/ 8-5-2012:
Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή από
αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο
χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, μη παραμορφωμένες για ασφαλή μεταφορά,
φιλικές προς το περιβάλλον. Οι σακούλες για τη χωριστή συλλογή των ΕΑΑΜ πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: μιας
χρήσεως, αδιαφανείς, κίτρινου χρώματος, ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση,
ανθεκτικές κατά την μεταφορά, να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού/βιολογικού
ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται, να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι,
να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναγράφουν τον όρο ''Επικίνδυνα
Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)'', να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας του αποβλήτου, ακριβή
θέση παραγωγής(θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, προορισμός αποβλήτων. Οι διαστάσεις να είναι
κατάλληλες για τα ζητούμενα κυτία Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού .
Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή από
αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο
χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, μη παραμορφωμένες για ασφαλή μεταφορά,
φιλικές προς το περιβάλλον. Οι σακούλες για τη χωριστή συλλογή των ''Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) '' πρέπει να
έχουν τις εξής προδιαγραφές: μιας χρήσεως, αδιαφανείς, κόκκινου χρώματος, κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC),
κατά την αποτέφρωση να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια, να έχουν το διεθνές σύμβολο του επικίνδυνου και την αντίστοιχη
σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από
ανεξίτηλο μελάνι, να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναγράφουν τον όρο
''Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) '', να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας του αποβλήτου, ακριβή
θέση παραγωγής(θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο). Οι διαστάσεις τους να είναι κατάλληλες για τα ζητούμενα κυτία. Να φέρουν
το σήμα ΤΟΞΙΚΟΥ: Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού.

Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, κλιματισμού και καυσίμων, τα οποία
βαρύνουν το Νοσοκομείο, με την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης από τον ανάδοχο.
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή των υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει
στην προσφορά του ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης και της
περίπτωσης απεργίας προσωπικού.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85
που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής
Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους, ΙSO ELOT.
Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας, υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις
οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διάφορων Αρμόδιων Αρχών
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σχετικά με τους εν λόγω Κανονισμούς.
Τόσο το Γ.Ν. Μυτιλήνης (διαμέσου των καθορισμένων υπευθύνων του), όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και
να ελέγχουν τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.

ΑΡΘΡΟ 3.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό με προϋπηρεσία σε χώρο παροχής Υπηρεσιών Υγείας που να αποδεικνύεται,
να μην εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα με τη θέση εργασίας του, σύμφωνα με
πρόγραμμα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για θέματα που αφορούν την χρήση των
υλικών καθαριότητας και απολύμανσης, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Το προσωπικό του συνεργείου οφείλει να παρακολουθεί επιπλέον εκπαιδευτικά μαθήματα που οργανώνονται από το Νοσοκομείο
(ΕΝΛ) και θεωρούνται αναγκαία για τη σωστή εκτέλεση της εργασίας του και την πρόληψη αποκλίσεων σε κρίσιμα θέματα όπως:
καθαριότητας-απολύμανσης, υγιεινής & ασφάλειας, διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων κ.λ.π.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με
την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και
ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και
κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.
Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι
αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.
Στο Νοσοκομείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί
μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. To Νοσοκομείο
μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο.
Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση
βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα
Β και να είναι εφοδιασμένο µε κάρτα εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β και του τετάνου. Το καταγεγραμμένο αρχείο που αφορά το
προσωπικό καθαριότητας διατηρείται από την Επόπτρια Υγείας του νοσοκομείου.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα (ικανότητα προφορικού λόγου), να είναι
άριστο στο ήθος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους (ασθενείς , εργαζόμενοι του νοσοκομείου).
Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση εργαζομένων από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο,
που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του
Νοσοκομείου. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για το λόγο αυτό από το Νοσοκομείο.
Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης
εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από
την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με
τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.
Οι βάρδιες απασχόλησης του προσωπικού ορίζονται ως εξής:
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:7.00-15.00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:15.00-23.00
ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:23.00-7.00
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα υπόδειξης των χώρων και του τρόπου καθαρισμού τους.
Τα τζάμια θα καθαρίζονται Σαββατοκύριακα. Ενδεικτικά συνίσταται α)η έναρξη των εργασιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων
συνιστάται να γίνεται από 07:00 και η λήξη στις 22:00 β)Ο καθημερινός καθαρισμός δωματίων νοσηλείας θα γίνεται από 08:00 και θα
τελειώνει στις 11:30 γ)οι Μονάδες καθαρίζονται από 07:00-22:00.Σημειώνεται ότι δεν καθαρίζονται όλοι οι χώροι καθημερινά και με
την ίδια συχνότητα ανά βάρδια όπως η Εκκλησία, το σύνολο του αύλειου χώρου κλπ γι αυτό και τα απαιτούμενα άτομα ανά βάρδια
έχουν ως εξής:
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΩΡΟΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

- Β ΟΡΟΦΟΣ ΚΠ &
Β ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΝ
(Χειρουργική Κλινική - Ογκολογικό
Τμήμα - Διοικ/κά Γραφεία - Διαδ. σκάλες - ανελκ.)

2

8ΩΡΗ

16

Ν5 ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)
(Χειρουργεία - Ιματιοθήκη-Διαδρ. σκάλες)

2

8ΩΡΗ

16

ΚΝ ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,
& ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
(Καρδιολογική Κλινική - Εξωτερ.
Ιατρεία Ψυχιατρ. - Ψυχιατρική
Κλινική- Διαδρ.- σκάλες- ανελκ.)
Α ΟΡΟΦΟΣ ΚΠ & ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ,
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(Παθολογική Κλινική - Χώρος
Νεκροτομείου & Εκκλησίας- Διαδρ.
- σκάλες)
A ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ν5 (ΜΤΝ,
διάδρομοι, ανελκυστήρες, σκάλες).
(ΜΤΝ – Ιατρ. Εργαστήρια -Διαδρ.
- σκάλες - ανελκυστ).
Β ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ν5
(Ορθοπεδική Κλ. - Πνευμον/κή Κλ. Νευροχ/κη Κλ. - διάδρομοι σκάλες)
Ν2 ΚΤΙΡΙΟ (ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ,
Α΄ΟΡΟΦΟΣ)
(Εξ. Ιατρεία Μαιευτικού - Ιματισμός
- Γραφεία - Μαιευτήριο - Αιθ.
Συγκεντρ.- Μαιευτ/Γυναικ. Κλινική Νεογνολογικό)
ΙΣΟΓΕΙΟ Ν5 ΠΤΕΡΥΓΑΣ και
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και ΥΠΟΓΕΙΑ
(κλίβανος, γραφεία, εφημερία,
τακτικό , τηλεφωνείο, , γραφείο
ηλεκτρονικού, , ανελκυστήρες,wc
ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΠ ΜΑΓΕΙΡΙΑ
( ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ)
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

2

8ΩΡΗ

16

2

8ΩΡΗ

16

1

8ΩΡΗ

8

1

8ΩΡΗ

8

2

8ΩΡΗ

16

1

8ΩΡΗ

8

2

8ΩΡΗ

16

1

8ΩΡΗ

8

Α’ ΟΡΟΦΟΣ Ν1(Παιδιατρική
Κλινική)
* ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΠΟ
12.00-15.00
ΙΣΟΓΕΙΟ Ν1
(Οφθ/Ωρλ Κλινική)
* ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕ- ΤΕ- ΠΑ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟ 13.00- 15.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙΝΗΣ
ΒΑΡΔΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

8ΩΡΗ

8

1

8ΩΡΗ

8

18

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 144
ΠΡΩΙΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΕΦΙΑΠ : ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.00- 14.00 : 1 ΑΤΟΜΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σημείωση : έδρα του ΚΕΦΙΑΠ Λέσβου είναι η Καλλονή
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ΚΑΘΕ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ- ΑΡΓΙΕΣ
ΧΩΡΟΣ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
- Β ΟΡΟΦΟΣ ΚΠ &
1
8ΩΡΗ
8
Β ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΝ
(Χειρουργική Κλινική Ογκολογικό Τμήμα - Διοικ/κά
Γραφεία - Διαδ. - σκάλες ανελκ.)
Ν5 ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
1
8ΩΡΗ
8
(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)
(Χειρουργεία Ιματιοθήκη-Διαδρ. - σκάλες)
ΚΝ ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,
& ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
(Καρδιολογική Κλινική Εξωτερ. Ιατρεία Ψυχιατρ. Ψυχιατρική Κλινική- Διαδρ.σκάλες- ανελκ.)

1

8ΩΡΗ

8

Α ΟΡΟΦΟΣ ΚΠ &
ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(Παθολογική Κλινική - Χώρος
Νεκροτομείου & ΕκκλησίαςΔιαδρ. - σκάλες)

1

8ΩΡΗ

8

A ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ν5
(ΜΤΝ, διάδρομοι,
ανελκυστήρες, σκάλες).
(ΜΤΝ - Ιατρ. Εργαστήρια
-Διαδρ. - σκάλες ανελκυστ).
Β ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ν5
(Ορθοπεδική Κλ. Πνευμον/κή Κλ. - Νευροχ/κη
Κλ. - ΜΕΘ - διάδρομοι σκάλες)

1

8ΩΡΗ

8

1

8ΩΡΗ

8

Ν2 ΚΤΙΡΙΟ (ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ,
Α΄ΟΡΟΦΟΣ)
(Εξ. Ιατρεία Μαιευτικού Ιματισμός - Γραφεία Μαιευτήριο - Αιθ. Συγκεντρ.Μαιευτ/Γυναικ. Κλινική Νεογνολογικό)
ΙΣΟΓΕΙΟ Ν5 ΠΤΕΡΥΓΑΣ και
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και ΥΠΟΓΕΙΑ
( κλίβανος, γραφεία,
εφημερία, τακτικό
τηλεφωνείο, γραφείο
ηλεκτρονικού, ανελκυστήρες ,
wc
ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΠ
ΜΑΓΕΙΡΙΑ ( ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ), ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ
Α’ ΟΡΟΦΟΣ Ν1
(Παιδιατρική Κλινική)

1

8ΩΡΗ

8

1

8ΩΡΗ

8

1

8ΩΡΗ

8

1

8ΩΡΗ

8
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ΙΣΟΓΕΙΟ Ν1 ,
(Οφθ/Ωρλ Κλινική)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΡΩΙΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ

ΧΩΡΟΣ
ΠΤΕΡΥΓΑ Ν1
ΚΤΙΡΙΟ Ν2, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ &
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΤΕΡΥΓΑ Ν5

ΚΤΙΡΙΟ ΚΠ, ΚΝ, & ΜΕΘ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

1

8ΩΡΗ

8

11

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 88

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1
8ΩΡΗ
1
8ΩΡΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
8
8

1

8ΩΡΗ

8

1
4

8ΩΡΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

8
32

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΩΡΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ,
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ,
ΩΡΛ,ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ,
WC , ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ,
ΑΞΟΝΙΚΟΣ, ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
8ΩΡΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
16

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α. υπαίθριοι –αύλειοι χώροι –υπαίθρια παρκινγκ
Β. Κτιριακές εγκαταστάσεις

m2
8.000 m2
15.020 m2

Σημείωση: Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι χώροι του Ψυχιατρικού τομέα
Χώροι αρμοδιότητας νοσοκομείου:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
m2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
15.020 m2
ΚΕΦΙΑΠ
1.400 m2
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
150 m2
Το Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι η σύνθεση του προσωπικού
τόσο αριθμητικά όσο και κατά ειδικότητες δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου.
Το προσωπικό που απασχολείται είναι επιφορτισμένο και με τη διαχείριση του καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού σε συνεργασία με το
γραφείο ιματισμού του νοσοκομείου.
Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repos) θα εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα κοινοποιείται στον εργοδότη. Το
μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο και ο χώρος που θα
απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα παραδίδεται στον προϊστάμενο του Τμήματος Επιστασίας, το αργότερο την 25η ημέρα του
προηγούμενου μήνα. Επίσης θα κατατίθεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου θα αναφέρεται το προσωπικό και το τμήμα στο οποίο
εργάζεται.
Το προσωπικό θα είναι μόνιμο για κάθε νοσηλευτικό τμήμα δεν θα μετακινείται κατά τη διάρκεια της βάρδιας και δεν θα εναλλάσσεται
(ειδικά σε κλειστά τμήματα). Αλλαγές θα γίνονται μόνο μετά από ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου του Τμήματος
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Επιστασίας, της Επόπτριας Υγείας και της Ν.Ε.Λ.
Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως ανά άτομο
πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που αναγράφεται
στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του Γ.Ν. Μυτιλήνης θα επιβάλλονται οι
παρακάτω ποινικές ρήτρες :
Ποινική ρήτρα 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο.
Ποινική ρήτρα 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.
Ποινική ρήτρα 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.
Ποινική ρήτρα 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.
Ποινική ρήτρα ανά 24/ωρο οριζόμενο με απόφαση ΔΣ σε περίπτωση απουσίας 6 ατόμων και άνω
Σε περίπτωση που εντός του υπό πληρωμή μηνός περιλαμβάνονται και ημέρες διακοπής ή πλημμελούς παροχής υπηρεσίας
εκτός των αναφερομένων ποινικών ρητρών σε βάρος του αναδόχου, θα περικόπτεται από το ποσό πληρωμής (μηνιαίο τίμημα),
ανάλογο ποσό πληρωμής που θα αντιστοιχεί σ’ αυτές τις ημέρες ή ώρες.
Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού ή µη τήρησης του οκταώρου και του προβλεπόμενου προγράμματος το νοσοκομείο
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη
λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν
γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους του Νοσοκομείου. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά
ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας των ασθενών και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο
ιατρικό απόρρητο.
Επίσης οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες και την συμπλήρωση εντύπων του Νοσοκομείου που αφορούν την υγιεινή & ασφάλεια του
προσωπικού και τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και συνθηκών καθαριότητας του νοσοκομείου γενικότερα (π.χ. δελτίου
ατυχήματος από τρύπημα ή βιολογικά υγρά, έντυπο προβλημάτων καθαριότητας των χώρων, διαχείρισης αποβλήτων και την ΕΝΛ).
Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε
εργαζομένου. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος.
Σε περίπτωση προκληθείσης βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός
υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που
είχε παραληφθεί.
Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή.
Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι στολές εργασίας του προσωπικού του
αναδόχου θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και να τυγχάνει
της εγκρίσεως του νοσοκομείου.
Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε εργαζόμενο πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2)
στολές εργασίας οι οποίες θα αναγράφουν την επωνυμία και το λογότυπο του αναδόχου. Το χρώμα των στολών εργασίας πρέπει να
εγκριθεί από το νοσοκομείο ώστε να μην ομοιάζει με τον χρωματισμό των στολών εργασίας του προσωπικού του νοσοκομείου.
Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε εμφανές σημείο ειδική πλαστικοποιημένη
κονκάρδα η οποία θα φέρει τα εξής: 1) φωτογραφία 2) ονοματεπώνυμο 3) ειδικότητα εργασίας 4) τμήμα 5) επωνυμία και λογότυπο
του αναδόχου.
Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητα, η γενική μηνιαία καθαριότητα, και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, θα
ορίζονται για κάθε χώρο με συνεργασία και γραπτές οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, σε συνεργασία με τον
επόπτη καθαριότητας, την προϊσταμένη τμήματος ή κλινικής ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο μηχανικός εξοπλισμός πλυσίματος, παρκεταρίσματος και απολύμανσης των χώρων και μικροεργαλεία (κουβάδες καθώς και μηχανή
πλύσεως και καθαρισμού δαπέδων που θα λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία και θα ευρίσκεται σε μόνιμη βάση στο Νοσοκομείο και
άλλα όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού) θα διατίθενται από τον ανάδοχο.
Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :
Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου, για την καθαριότητα.
Να είναι αμεταχείριστος.
Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση.
Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και
στον εξοπλισμό του νοσοκομείου.
Τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμός (κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος, σφουγγαρίστρες, πανέτες με μικροϊνες, τρόλεϊ
καθαριστριών με όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα κτλ) να είναι διαφορετικά για κάθε Κλινική - Τµήµα - Εργαστήρια - Μονάδες, πτέρυγα
Διοίκησης και άλλων Υπηρεσιών και να μην μεταφέρονται εκτός των τμημάτων για τα οποία προορίζονται. Σε περίπτωση
αιτιολογημένης μεταφοράς θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο ανελκυστήρας ακαθάρτων.
Το Νοσοκομείο θα χορηγήσει στον ανάδοχο χώρο για την αποθήκευση των μηχανημάτων και των υλικών όπως επίσης και αποδυτήρια
για το προσωπικό του συνεργείου του.
Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανημάτων όπως επίσης και ότι το προσωπικό που το χρησιμοποιεί γνωρίζει την
λειτουργία τους και τα προστατευτικά μέτρα που είναι απαραίτητα κατά την χρήση τους για την ασφάλεια των ίδιων και του
προσωπικού του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει διαφημιστικό φυλλάδιο, της εταιρείας για αντίστοιχα μηχανήματα που χρησιμοποιεί .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεικνύει ότι τα μηχανήματα είναι δικά του
Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:
Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου, για την καθαριότητα.
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Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι πρώτης ποιότητας και πλέον κατάλληλα αμεταχείριστα
και κατασκευασμένα – παρασκευασμένα (υλικά καθαριότητας) με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) και της τεχνικής υπηρεσίας.
Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση.
Τα αναγκαία σκεύη – εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις
και στον εξοπλισμό του νοσοκομείου.
Τα απαραίτητα μηχανήματα – εξοπλισμός (κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος, σφουγγαρίστρες, τρόλεϊ καθαριστριών, κάδοι
ξεσκονίσματος και ξεσκονόπανα) να είναι διαφορετικά για κάθε Κλινική – Τμήμα – Εργαστήρια – Μονάδες, πτέρυγα Διοίκησης και
άλλων Υπηρεσιών. Ο παραπάνω χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός των χώρων να είναι μαρκαρισμένος με την ονομασία του χώρου και
της χρήσης για την οποία προορίζεται.
Για τους θαλάμους απομόνωσης των Κλινικών να χρησιμοποιείται ξεχωριστός εξοπλισμός ειδικού χρώματος και υλικά από αυτά που
χρησιμοποιούνται για τα υπόλοιπα τμήματα.
Με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή, άμεση και πλήρη τεχνική
υποστήριξη,(επισκευές, ανταλλακτικά κλπ) που είναι αναγκαία για τη άρτια λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε η εκτέλεση του
αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη και αποτελεσματική

ΑΡΘΡΟ 5.
ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
1.Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους οι οποίοι -πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να αποτρέπουν την διαρροή
υγρών- και θα μεταφέρονται στους προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης δύο (2) τουλάχιστον φορές ημερησίως.
Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά. Η αποκομιδή
και μεταφορά των απορριμμάτων από τους παραπάνω χώρους θα γίνεται από το συνεργείο με σκεπαστό καρότσι (ξεχωριστό για τα
οικιακά και για τα μολυσματικά ) στον ειδικά για τον σκοπό αυτό χώρο.
2.Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων απολυμαντικών και υγρών καθαρισμού γενικότερα, σε περίπτωση μη
ικανοποίησης από τα χρησιμοποιούμενα.
Σε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση, ο ανάδοχος υποχρεούται να
χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη
χρήση των υλικών καθαριότητας και μεθόδων που χρησιμοποιούν.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ TOY ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:
Τα προϊόντα καθαρισμού και τα απολυμαντικά επιλέγονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων και σε
συνεργασία με το Γραφείο επιστασίας .
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Υγρό καθαριστικό απολύμανσης με λινέλαιο για
σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων.
Καθημερινή γενική χρήση
Καθαριστικό χώρων υγιεινής για καθημερινή χρήση
Απολυμαντικά για χώρους υψηλού κινδύνου
Απορρυπαντικό – απολυμαντικό

W.C
Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ., Αιμοδοσία, νεογνά Χειρουργεία
Μαιευτικού κλπ
Καθημερινή απολύμανση & γενικοί καθαρισμοί ειδών
υγιεινής.

Σαμπουάν καθαρισμού μοκετών χαλιών.

Μοκέτες

Απορρυπαντικό για μάρμαρα ή και μωσαϊκά,
πλακάκια και επιφάνειες
Αφαιρετικό αλάτων
Υγρό γενικού καθαρισμού σφουγγαρίσματος , με
διακριτικό άρωμα για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες
(ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια
δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους , δάπεδο με λινελαιο
κλπ.), χαμηλού αφρισμού , συμπυκνωμένης σύνθεσης,
χωρίς ξέβγαλμα . Συσκευασία 4 λίτρων Η συσκευασία
να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και
οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τοπικός και γενικός καθαρισμός.

ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

Περιοδική χρήση W.C. κατά τον γενικό καθαρισμό.
Γενική χρήση,, κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια.

WC , νιπτήρες, ή όπου απαιτείται.

KLINEX Απλή Και Με Αρωμα Λεμόνι

Γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών (Μπρούτζινα –
ανοξείδωτα)

Κουπαστή κλιμακοστασίων, ασανσέρ.
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Γυαλιστικό κρουνών.

Υγρό καθαριστικό τζαμιών – καθρεπτών.

Γυάλινες επιφάνειες

Τα καθαριστικά και απολυμαντικά προϊόντα πρέπει να πληρούν τους κάτωθι όρους:
Να είναι εύκολα στη χρήση
Να είναι με ήπια οσμή. Επίσης για ευαίσθητα τμήματα-κλινικές να είναι άοσμα.
Να είναι υδατοδιαλυτά
Nα συνοδεύονται από πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης.
Τις οδηγίες χρήσεις μαζί με τις δοσολογίες
Τις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης του προϊόντος.
Nα μην είναι ερεθιστικά για το αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και βλεννογόνους.
Nα μην περιέχουν συστατικά που διαβρώνουν και καταστρέφουν τις επιφάνειες.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό(EOΦ, Γεν. Χημείο του Κράτους κ.λπ.) και
να φέρουν τις ανάλογες σημάνσεις(π.χ.CE).
Ειδικότερα Τα απορρυπαντικά πρέπει να έχουν άδεια του ΓΧΚ
Τα απολυμαντικά και τα καθαριστικά - απολυμαντικά έγκριση του ΕΟΦ
Τα απολυμαντικά (χλώριο και δισκία Διχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC) δαπέδων - επιφανειών να έχουν άδεια ΕΟΦ. Να
αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% έως 6%) ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή
του καθώς και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
Να εξασφαλισθεί η κατάλληλη εκπαίδευση ώστε το προσωπικό που θα απασχολεί να γνωρίζει άριστα την λειτουργία των
μηχανημάτων – συσκευών και στις εργασίες καθαρισμού χώρων νοσοκομείου.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης, σύμφωνα με όσα ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
όπως θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στον καθημερινό καθαρισμό περιλαμβάνεται και η
υποχρέωση να ξανακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον μετά τον τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον
ο χώρος λερωθεί ξανά.
Γενικές Αρχές
1. H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών
Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση.
Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό
Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ
Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι, δηλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, μετά οι θάλαμοι νοσηλείας και τέλος οι θάλαμοι όπου
νοσηλεύονται ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα ή πολυανθεκτικά μικρόβια (κόκκινος ή πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του ασθενή).
ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις, θα πρέπει να καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους
θαλάμους με ξεχωριστός εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού.
ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί, υγρό ξεσκόνισμα (με προεμποτισμένα πανάκια),
σφουγγάρισμα (σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά για τα W.C.)
Σε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμποτισμένες πανέτες και ο επαρκής αριθμός προεμποτισμένων πανιών.
Τα χρησιμοποιημένα πανιά & πανέτες δεν ξαναχρησιμοποιούνται αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (πχ δίχτυ)
Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας.
Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας.
Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαμβάνονται καθαρά και σε περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άμεσα.
Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιμοποιούνται στα Κλειστά Τμήματα θα είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν
και θα πλένονται ξεχωριστά.
Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή μεγάλης ποσότητας αίματος ή άλλων
βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη (π.χ. Υλικά Χειρουργείου, Μαιευτηρίου κ.τ.λ.)
Στα κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων ιατρών-νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι
διαφορετικά από αυτά της καθημερινής καθαριότητας των θαλάμων.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ενδεικτικά αναφέρονται:
Λουτρά - Τουαλέτες
Διάδρομοι
Αίθουσες αναμονής – Κόμβοι τμημάτων
Γραφεία
Σκάλες και ασανσέρ.
Κουζίνες Τµηµάτων- Ανάπαυση Προσωπικού
Μαγειρεία - Τραπεζαρία.
Βεράντες
Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων
17.Επίσης, καθημερινός καθαρισμός απαιτείται εκτός των άλλων και στους εξής χώρους:
Χώροι μηχανοστασίου
W.C. μηχανοστασίων
Ψυγείο Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.
Όλους τους χώρους του Νεκροτομείου (συμπεριλαμβανομένου των ψυγείων- νεκροθαλάμων).
Φυλακίων.
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Προαύλιο χώρο
18.Τρόπος και συχνότητα εργασιών καθαρισμού
Η καθαριότητα των χώρων του κτιρίου όπως αυτοί αναγράφονται θα εκτελούνται καθημερινά ανεξαρτήτως Κυριακών ή εξαιρέσιμων
και θα συντηρούνται καθαροί καθ' όλο το 24ωρο.
Συγκεκριμένα οι εργασίες καθαρισμού για κάθε χώρο και τμήμα θα εκτελούνται ως εξής:
1. Θάλαμοι ασθενών θα γίνεται καθημερινός καθαρισμός μία (1) φορά την ημέρα στην πρωινή βάρδια και όποτε παραστεί ανάγκη .
Στην πρωινή βάρδια θα παραδίδονται έως τις 10.00 π.μ. πριν την επίσκεψη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Για να
επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εργάζονται δύο καθαριστές ταυτοχρόνως , ο ένας θα αναλαμβάνει των καθαρισμό των λουτρών και WC
και ο άλλος τους θαλάμους .
Κατά τον καθαρισμό των θαλάμων θα γίνεται σωστός αερισμός, άνοιγμα των παραθύρων.`
Το σκούπισμα - σφουγγάρισμα θα γίνεται με υγρή καθαρή πανέτα σε κάθε θάλαμο θα γίνεται αλλαγή πανέτας , η οποία θα
εμποτίζεται σε νερό που θα περιέχει απορρυπαντικό και στην συνέχεια απαραίτητο στέγνωμα με στεγνή και καθαρή πανέτα
( απαγορεύεται η χρήση σκούπας σαρώματος ) .
Η απομάκρυνση απορριμμάτων που τυχόν υπάρχουν στο πάτωμα θα γίνεται από το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιώντας
απαραίτητα χοντρά οικιακά γάντια .Κατά την ώρα του σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος δεν είναι απαραίτητη η χρήση γαντιών .
Παρκετάρισμα – γυάλισμα όποτε αυτό ενδείκνυται και σε συνεννόηση με την προϊσταμένη του τμήματος κυρίως για τους
κοινόχρηστους χώρους.
Εάν στο πάτωμα παρατηρηθούν κηλίδες αίματος - υγρά από ασθενή, καθαρίζονται απαραίτητα τοπικά με τον παρακάτω τρόπο:
Χρησιμοποιείται ειδικό απολυμαντικό πάνω στο συγκεκριμένο σημείο ή εάν ενδείκνυται και επιτρέπεται στο συγκεκριμένο τμήμα ,
να χρησιμοποιηθεί ειδικό σκεύασμα χλωρίου (χλωρίνη) , όπου αυτή τοποθετείται απ' ευθείας στις κηλίδες του αίματος σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων του Τμήματος ,του γραφείου επιστασίας και της Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων (κυρίως τον
Επόπτης Δημόσιας Υγείας & την Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων ).
Οι υφασμάτινες κουρτίνες, όπου υπάρχουν, στους θαλάμους των ασθενών, θα αφαιρούνται μία (1) φορά ανά τρίμηνο.
Στη συνέχεια θα καθαρίζονται με νωπό wettex και με την ειδική σκάλα εργασίας τα ξύλινα ή μεταλλικά κουρτινόξυλα χρησιμοποιώντας
υγρό απορρυπαντικό
για
την
αφαίρεση
της
σκόνης και θα τοποθετούνται αμέσως ξανά.
Οι ίδιες
εργασίες
θα επαναλαμβάνονται και στα δωμάτια ασθενών όπου υπάρχουν ενδιάμεσα ειδικές κουρτίνες απομόνωσης, και έπειτα από
συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Τμήματος. Επίσης θα αφαιρούνται με ειδικά κοντάρια από τις οροφές των θαλάμων ή από άλλους
κοινόχρηστους χώρους οι αράχνες έτσι ώστε να μην δημιουργούν πρόβλημα στους ασθενείς αλλά και σε όποιον βρίσκεται και
παραμένει στον βρώμικο αυτό χώρο.
Επίσης εάν υπάρχει κάποιος θάλαμος όπου νοσηλεύεται ασθενής με λοιμώδες νόσημα θα καθαρίζεται τελευταίος και με
απολυμαντικό . Το προσωπικό θα φορά ειδική στολή μίας χρήσεως
, όπως επίσης και τα είδη καθαριότητας που θα
χρησιμοποιούνται γι' αυτόν τον χώρο απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό οποιουδήποτε άλλου χώρου.
2.Καλαθάκια απόρριψης απορριμμάτων όπου βρίσκονται και φιλοξενούνται στις εσωτερικές σκάλες και στο κλιμακοστάσιο , όπου
συγκεντρώνονται οι επισκέπτες των ασθενών. Εκεί συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος απορριμμάτων και κατά συνέπεια θεωρούνται
αυτοί οι χώροι ιδιαίτερα επικίνδυνοι και ευαίσθητοι και πρέπει να γίνεται στους χώρους αυτούς συστηματικός καθαρισμός, όπου θα
γίνεται ως εξής: Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται δύο (2) φορές την ημέρα και όποτε χρειαστεί . Κατά το τέλος των
εργασιών και κυρίως στην απογευματινή βάρδια καθημερινά
θα πλένονται και θα καθαρίζονται. Στην πρωινή βάρδια και
οποιαδήποτε άλλη στιγμή που θα γίνεται έλεγχος από το γραφείο επιστασίας εάν για οποιοδήποτε λόγο παρατηρηθούν βρώμικα και
ρυπαρά καλαθάκια , που είναι εστία μικροοργανισμών , θα ακολουθείται η συγκεκριμένη
διαδικασία όπως
αναγράφεται
στην σύμβαση , έγγραφης αναφοράς προς το συνεργείο καθαριότητος.
3. Τα WC και τα μπάνια των θαλάμων των ασθενών , αλλά και τα κοινόχρηστα θα καθαρίζονται καθημερινά κατά τον εξής τρόπο :
Χρησιμοποιείται κίτρινο κουβαδάκι με σφουγγάρι & γάντια του ιδίου χρώματος , νερό με απορρυπαντικό για το τρίψιμο σε όλες τις
επιφάνειες εκτός λεκάνης ξεκινώντας από το καθαρότερο σημείο δηλ. πλακάκια ντουζιέρα νιπτήρας . Το περιεχόμενο του κίτρινου
κουβά θα αδειάζετε όλο στο πάτωμα για τον καθαρισμό αυτού.
Ο καθαρισμός της λεκάνης γίνεται ως εξής : κόκκινο κουβαδάκι το οποίο περιέχει νερό και απορρυπαντικό και σφουγγάρι του ιδίου
χρώματος , καθαρίζουμε ξεκινώντας από το εξωτερικό της λεκάνης και στη συνέχεια μέσα . Το περιεχόμενο του κόκκινου κουβά θα
αδειάζετε μέσα σε αυτήν και ο εσωτερικός καθαρισμός γίνεται με το βουρτσάκι . Θα χρησιμοποιείται χλωριούχο διάλυμα μόνο στη
λεκάνη . Όλο το μπάνιο ξεπλένεται με το υπάρχον ντούζ και τα υπόλοιπα νερά αν υπάρχουν μαζεύονται με την πανέτα του
στεγνώματος του θαλάμου .
Ο καθαρισμός και η αφαίρεση αλάτων από τα μεταλλικά είδη υγιεινής θα πρέπει να γίνεται με ειδικά υγρά απορρυπαντικά όπου δεν
διαβρώνουν αλλά και καθαρίζουν τις βρύσες.
4. Βουρτσάκια καθαρισμού λεκάνης, θα καθαρίζονται και θα πλένονται με απόλυτη λεπτομέρεια και συχνότητα μία (1) φορά την
ημέρα αφού αυτά θα εμβυθίζονται απαραίτητα σε χλωριούχο διάλυμα . Όποια από αυτά τα είδη είναι ιδιαίτερα βρώμικα θα
υποδεικνύονται στην Προϊσταμένη του Τμήματος και θα αφαιρούνται απαραιτήτως από το τμήμα (θα αντικαθίστανται).
5. Υαλοπίνακες - κουφώματα αλουμινίου του κτιρίου, ανεξαρτήτως τύπου, θα γίνονται μία ( 1) φορά το μήνα. Στην περίπτωση όπου
από απρόβλεπτους καιρικούς παράγοντες χρειαστεί να καθαριστούν ξανά αυτό θα γίνει έπειτα από συνεργασία του επόπτη του
συνεργείου με τo γραφείο επιστασίας έτσι ώστε να γίνει ο επιπλέον καθαρισμός το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
O καθαρισμός των τζαμιών θα γίνεται με σύγχρονο και ασφαλή τρόπο προς αποφυγή ατυχήματος
20. Ξύλινα κουφώματα – Πόρτες. Τα ξύλινα κουφώματα θα καθαρίζονται με ειδικό υγρό καθαρισμού το οποίο δεν δημιουργεί
διαβρώσεις στα ξύλα και στα χρώματα, οι εργασίες αυτές θα γίνονται: μία (1) φορά το μήνα Εάν στο χρονικό διάστημα αυτό υπάρξει
οποιοδήποτε πρόβλημα το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να επαναλάβει την καθαριότητα τους.
21.Χειρολαβές σε εσωτερικές πόρτες, Διακόπτες φωτισμού θαλάμων WC και σε εξωτερικές πόρτες κινδύνου. Οι χειρολαβές θα
καθαρίζονται απαραίτητα
με ειδικό ξεχωριστό wettex διαφορετικού χρώματος συχνός καθημερινός καθαρισμός
Οι κονσόλες στα δωμάτια ασθενών θα καθαρίζονται μια φορά το δεκαπενθήμερο.
23. Σκάλες εσωτερικές κτιρίου-έξοδοι κινδύνου (κλιμακοστάσιο) θα καθαρίζονται δύο (2) φορές την ημέρα στην πρωινή και νυχτερινή
βάρδια και στην συνέχεια θα γίνεται συντήρηση εάν παρατηρηθούν ακάθαρτοι.
24.Πλύσιμο μπαλκονιών – εξοπλισμού -Συλλογή απορριμμάτων απ' αυτά.
Ο καθαρισμός των μπαλκονιών των θαλάμων ασθενών θα γίνεται μία φορά την ημέρα. Μία φορά την ημέρα με κουβαδάκι με wettex ή
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σφουγγάρι χρωματισμού μπλέ ή άλλο εκτός από κίτρινο & κόκκινο, πλένονται οι επιφάνειες των μπαλκονιών , μάρμαρο , σωλήνες ,
τοίχοι και στη συνέχεια το διάλυμα χύνεται στο δάπεδο του μπαλκονιού , τρίψιμο και απομάκρυνση του νερού με κοινή σκούπα
Συλλογή των απορριμμάτων, από τα μπαλκόνια των θαλαμών των ασθενών και των κοινόχρηστων
25. Τοίχοι κλιμακοστασίων κλινικών (θαλάμων ασθενών, δωμάτια νοσηλείας, γραφείο Προϊσταμένης & office), θα καθαρίζονται και θα
αφαιρούνται τα αποτυπώματα κάθε τριάντα (30) μέρες με υγρό wettex και με ειδικό υγρό απορρυπαντικό. Στην συνέχεια θα γίνεται η
συντήρηση και θα αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε έκτακτο πρόβλημα. Επανάληψη των παραπάνω εργασιών όποτε και όσες φορές
χρειαστεί εφόσον αυτά θεωρηθούν ακάθαρτα κυρίως με υγρά ασθενών όπως αίμα.
26.Δάπεδα με μοκέτα (γραφεία) Στεγνό καθάρισμα με ηλεκτρική σκούπα με ειδικό φίλτρο μία (1) φορά την εβδομάδα ή εάν
υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα θα επαναλαμβάνονται οι εργασίες.
27.Απαγορευτικές πινακίδες - ειδικοί πίνακες ενημέρωσης για τους χώρους καθαρίζονται με νωπό WETTEX και με υγρό καθαρισμού
κάθε μήνα καθάρισμα της αλυσίδας όπου κρεμάται η αντίστοιχη πινακίδα και η αφαίρεση σκόνης ή αράχνης.
28.Ξενοδοχειακός εξοπλισμός γραφεία, ντουλάπες, κοινόχρηστες καρέκλες πλαστικές σε χώρους αναμονής κλπ. Η καθαριότητα του
παραπάνω εξοπλισμού θα γίνεται μία φορά την ημέρα με υγρό απορρυπαντικό έτσι ώστε να αφαιρούνται οι ρύποι ή τυχόν
υπολείμματα τροφών .
29.Αποδυτήρια προσωπικού - Ο καθαρισμός τους θα γίνεται δύο (2) φορές την ημέρα στην πρωινή και απογευματινή βάρδια. Συλλογή
των απορριμμάτων δύο (2) φορές την ημέρα στην πρωινή και απογευματινή βάρδια και όποτε υπάρξει πρόβλημα ανάλογα με το
φόρτο εργασίας του κάθε τμήματος. Οι επιφάνειες οροφών ντουλαπών και ραφιών στα αποδυτήρια του προσωπικού θα καθαρίζονται
μία φορά μηνιαίως.
30. Ανελκυστήρες Η καθαριότητα τους θα γίνεται δυο (2) φορές την ημέρα με υγρό καθαρισμού και υγρό απολύμανσης κυρίως στον
θάλαμο όπου μεταφέρονται τα απορρίμματα . Οι ανοξείδοτες επιφάνειες θα καθαρίζονται με ειδικό καθαριστικό.. Μία (1) φορά
την εβδομάδα θα καθαρίζονται με ηλεκτρική σκούπα οι οδηγοί ολισθήσεως των θυρών των θαλάμων για την αποφυγή συλλογής
μικροαπορριμμάτων και κατά συνέπεια βλάβης του ανελκυστήρα.
Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται με υγρό απορρυπαντικό απαραίτητα μία (1) φορά την ημέρα όπου σ' αυτούς επικάθονται
επικίνδυνοι ρύποι και υπάρχει διασπορά μικροοργανισμών.
32.Φωτιστικά σώματα του ανελκυστήρα θα αφαιρούνται και θα καθαρίζονται ύστερα από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία κάθε
δύο (2) εβδομάδες όπου θα γίνεται νωπός και έπειτα στεγνός καθαρισμός στους λαμπτήρες και στα υαλόφρακτα πλαίσια αυτών.
33.Λαμπτήρες κοινόχρηστων χώρων και θαλάμων ασθενών, θα γίνεται νωπός και έπειτα στεγνός καθαρισμός στους λαμπτήρες και στα
υαλόφρακτα πλαίσια αυτών μία (1) φορά τον μήνα, ύστερα από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία και εάν σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση προτείνουν οι τεχνικοί ότι πρέπει να καθαριστούν διότι δεν υπάρχει σωστός φωτισμός.
34.Καθαριότητα
και απολύμανση ειδικών χώρων Η καθαριότητα
και η απολύμανση των ειδικών χώρων αφορά τοίχους,
πόρτες, σοβατεπί, πίνακες διακοσμητικούς, πλαίσια αλουμινίων, πίνακες ανακοινώσεων, τζάμια, περσίδες, ψευδοροφές, ταβάνια,
φωτισμοί, κλιματιστικά, δάπεδα, καθημερινές επιφάνειας επαφής (χερούλια, έπιπλα, γραφεία, είδη υγιεινής, νιπτήρες, βρύσες,
λεκάνες, πλακάκια, δοχεία απορριμμάτων κλπ). Η καθαριότητα τους και η απολύμανση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής
των
Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων .
35.Δωμάτια φιλοξενίας και συλλογής απορριμμάτων του κτιρίου όπου βρίσκονται
σε
εσωτερικούς
χώρους
και
δίπλα
στους
ανελκυστήρες. Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση του χώρου αυτού έπειτα από συνεργασία του
προσωπικού καθαριότητος και του προσωπικού συλλογής απορριμμάτων σε ποια χρονική στιγμή και ώρα δεν θα υπάρχουν
απορρίμματα στον συγκεκριμένο
χώρο έτσι ώστε να γίνει επιμελής καθαρισμός και απολύμανση του δαπέδου όπου
στους χώρους αυτούς είναι μεταλλικό με ειδικό βουρτσάκι με σύρμα. Η εργασία αυτή θα γίνεται απαραίτητα μία (1) φορά την ημέρα σε
καθημερινή βάση και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες. Επίσης θα τρίβονται με ειδικές συρμάτινες βούρτσες και θα αφαιρούνται όλοι οι
ρύποι από το συγκεκριμένο πάτωμα, όπου είναι μεταλλικό
36. Οι αποθηκευτικοί χώροι των κλινικών θα καθαρίζονται μία (1) φορά την ημέρα σε καθημερινή βάση
37.Μεταφορά μολυσματικών απορριμμάτων θα γίνεται από το προσωπικό του συνεργείου πρώτα στο ψυγείο προσωρινής φύλαξης
και μετά στο φορτηγό ψυγείο. Το ψυγείο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μετά από κάθε μεταφορά αποβλήτων όπως
υποδεικνύει η η Υπέυθυνη Διαχείρησης Ιατρικών Αποβλήτων.
38. Η συλλογή σκουπιδιών από τους χώρους εστίασης και κουζίνας να γίνεται 2 φορές ημερησίως σε συγκεκριμένες ώρες
κατόπιν συνεννοήσεως με την προϊσταμένη διατροφής. Επίσης ο καθαριστικός εξοπλισμός να είναι αποκλειστικά διαθέσιμος μόνο για
το χώρο αυτό(κουζίνα-τραπεζαρία).
39.Οι παραπάνω εργασίες θα επαναλαμβάνονται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή υπάρξει κάποιο έκτακτο πρόβλημα
40.Απαραίτητα μηχανήματα – Εξοπλισμός
1. Τρόλεϊ καθαριστριών κλινικών – τμημάτων , W.C. , κοινόχρηστων χώρων, ένα (1) για κάθε χώρο ξεχωριστά, όπου σε εμφανή
σημείο θα αναγράφεται η Κλινική ή ο χώρος που χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα τρόλεϊ και σε καμία περίπτωση αυτά δεν θα
μεταφέρονται σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα και για οποιονδήποτε λόγο.
2. Ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρα, χρησιμοποιούνται οι σκούπες όπου μαζεύουν την σκόνη σε χάρτινες σακούλες μίας χρήσης και
που περικλείονται από υφασμάτινες. Οι χάρτινες σακούλες από τις ηλεκτρικές σκούπες αφαιρούνται και δεν
ξαναχρησιμοποιούνται
και αλλάζονται τακτικά
έτσι
ώστε
να αποφευχθεί μόλυνση του εσωτερικού κάδου από
υπερφόρτωση. Οι σακούλες αυτές αφαιρούνται μία φορά την εβδομάδα. Οι παραπάνω ηλεκτρικές σκούπες χρησιμοποιούνται
για την απομάκρυνση της σκόνης σε πατώματα όπου υπάρχει κυρίως μοκέτα και σε κανένα άλλο χώρο. Οι χάρτινες σακούλες για την
ηλεκτρική σκούπα θα τις προμηθεύει και θα τις παρέχει στο συνεργείο ο ανάδοχος.
Σε
τακτά
χρονικά
διαστήματα
θα
αντικαθιστούνται
από καινούργιες
αμεταχείριστες
σακούλες
για
την
αποφυγή
διασποράς
μικροοργανισμών
3. Καρότσια συλλογής απορριμμάτων θα είναι μεταλλικά ανοξείδωτα και κυρίως κλειστά όπου θα συλλέγουν και θα μεταφέρουν
τα απορρίμματα αποκλειστικά και μόνο από τους ανελκυστήρες όπου αναγράφεται η πινακίδα «ΑΚΑΘΑΡΤΑ» Τα καρότσια θα πλένονται
και θα καθαρίζονται κατά την νυχτερινή βάρδια με χλώριο σε σημείο όπου δεν θα δημιουργούν πρόβλημα σε κάποιο άλλο χώρο του
Νοσοκομείου. Θα υπάρχει χωριστό καρότσι για τα μολυσματικά .
4.Το προσωπικό μεταφοράς
απορριμμάτων με την στολή εργασίας απαγορεύεται να επισκέπτεται
τμήματα
όπου
υπάρχουν
ασθενείς (θαλάμους ασθενών) απαγορεύεται κατά την διάρκεια της εργασίας τους και ενώ κυκλοφορούν στους
διαδρόμους και τα τμήματα να καπνίζουν και να τρώνε ταυτόχρονα ενώ μεταφέρουν και απορρίμματα. Ο ανάδοχος θα τους έχει
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ορίσει ένα συγκεκριμένο χώρο που θα του έχει δοθεί από το Νοσοκομείο για να κάνουν την στάση από την εργασίας
τους, και
θα παραμένουν σ' αυτόν και μόνο τον χώρο. Απαγορεύεται με τα γάντια εργασίας να ακουμπάει οπουδήποτε και οτιδήποτε π.χ.
πόμολα, πόρτες, ηλεκτρικούς διακόπτες, ανελκυστήρες, κλπ.
5.Όλα τα είδη καθαριότητος, καρότσια διπλού συστήματος κλπ. εξοπλισμός καθαρισμού καθημερινά και μετά το τέλος των εργασιών
όλα τα είδη καθαρισμού όπως επίσης και τα καροτσάκια θα πρέπει να πλένονται, να καθαρίζονται και να νοικοκυρεύονται από τα
περιττά πράγματα όπου ίσως έχουν τοποθετηθεί. Η εμφάνιση και ο καθαρισμός των παραπάνω ειδών καθαριότητος αλλά και κυρίως
των καροτσιών είναι η συνέπεια της σωστής και απόλυτης καθαριότητος που τηρεί το συνεργείο στους χώρους του Νοσοκομείου.
6. Μηχανές απορρόφησης υγρών
7. Μηχανές πλυσίματος - γυαλίσματος κοινόχρηστων χώρων.
8..Ειδικό ανυψωτικό μηχάνημα κατάλληλο για το πλύσιμο υψηλών επιφανειών .
9.Τα παραπάνω μηχανήματα πρέπει να είναι ιδιοκτησίας της συμμετέχουσας εταιρείας και να αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία
(π.χ τιμολόγια)
10.Πανέτες απομάκρυνσης σκόνης και υγρού σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος. Κοντάρια — βάσεις όπου θα τοποθετούνται οι
παραπάνω πανέτες για το Σύστημα υγρού σκουπίσματος. .
Οι πανέτες απομάκρυνσης σκόνης χρησιμοποιούνται για την συμπληρωματική καθαριότητα διαδρόμων και πατωμάτων γραφείων,
θαλάμων ασθενών και κοινόχρηστων χώρων. Οι πανέτες μπορούν να είναι βαμβακερές εμποτισμένες σε υγρό διάλυμα καθαρισμού
(απορρυπαντικό) και στην συνέχεια σε υγρό χημικό απολυμαντικό. Η χρήση τους γίνεται ως εξής :
Πάντοτε σύρονται κατά μήκος του χώρου δεν ανασηκώνονται από το έδαφος και ποτέ δεν τινάζονται τόσο κατά την διάρκεια
καθαρισμού όσο και στο τέλος της σε εσωτερικούς χώρους ή έξω από τα μπαλκόνια των θαλάμων διότι τότε υπάρχει κίνδυνος
διασποράς μικροοργανισμών.
• E ίναι απαραίτητο οι βαμβακερές πανέττες να εμποτίζονται με υγρό διάλυμα καθαρισμού ή χημικό απολυμαντικό εάν αυτές έχουν
χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και την συλλογή υγρών από τους ασθενείς (αίμα. ούρα).
•
Κατά το τέλος της εργασίας απομακρύνονται από τον χώρο και πλένονται στο πλυντήριο όπου φιλοξενείται σε χώρο του
Νοσοκομείου και ανήκει στην ανάδοχο εταιρεία σε υψηλούς βαθμούς θερμοκρασίας και με το αντίστοιχο απολυμαντικό .
•
Στην συνέχεια στεγνώνονται και φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο για την επόμενη χρήση.
11. Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος για πλύσιμο και ξέβγαλμα και με διαφορετικό
χρώμα (πχ. κόκκινο και μπλε).
•
θα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος για κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικοί για
μονάδες -θαλάμους ασθενών όπου υπάρχουν ανασοκατασταλμένοι ασθενείς και διαφορετικοί σε όποιο τμήμα νοσηλεύεται ασθενής
με λοιμώδες νόσημα.
•
Υγρό ξεσκόνισμα θα γίνεται με ξεσκονόπανα (wettex) διαφορετικού χρώματος ανάλογα με τη χρήση ,τέσσερα χρώματα ,
κάνοντας επιλογή ανάλογα με το χρώμα που έχει το συγκεκριμένο wettex Το υγρό ξεσκόνισμα με το wettex θα γίνεται ως εξής: Το
wettex εμβαπτίζεται σε καθαρό νερό του δικτύου, στύβεται καλά, ώστε να μην στάζει και σύρεται πάνω στην επιφάνεια.
•
Η επιφάνεια θα πρέπει να στεγνώνει με στεγνό wettex του ιδίου χρώματος .
•
Χρησιμοποιείται υγρό απορρυπαντικό ή απολυμαντικό όπου είναι δυνατόν, και επιτρέπεται στον συγκεκριμένο χώρο ή
τμήμα.
Τα υγρά ξεσκονόπανα (wettex) πλένονται και στεγνώνονται ξεχωριστά από τις πανέτες στο πλυντήριο της αναδόχου εταιρείας
έτσι ώστε να ενδείκνυται η χρήση τους της επόμενη ημέρα.
•
Τα καρότσια απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λείο και ανοξείδωτο υλικό, κλειστά έτσι ώστε να
μπορούν να πλένονται και να καθαρίζονται καθημερινά με ζεστό νερό και απορρυπαντικό , για την αφαίρεση οικιακών ρίπων αλλά και
στην συνέχεια με υγρό απολυμαντικό. Τα παραπάνω καρότσια απορριμμάτων θα πρέπει να τα έχει στην κατοχή του ο ανάδοχος . Τα
παραπάνω καρότσια μεταφοράς απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κλειστά και δεν πρέπει να υπερφορτώνονται.
Γάντια χονδρά μιας χρήσης είναι απαραίτητα στο προσωπικό καθαριότητος που πλένει και καθαρίζει τις τουαλέτες, τα
οποία θα πρέπει να φέρουν συγκεκριμένο χρώμα. Γάντια χονδρά ειδικά για τους εργάτες μεταφοράς απορριμμάτων για την αποφυγή
μικροτραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα
ή από χρησιμοποιημένο υγειονομικό υλικό όπου δεν έχουν τοποθετηθεί στα
σωστά δοχεία απορριμμάτων. Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση οι εργάτες μεταφοράς απορριμμάτων δεν φορούν τα
προστατευτικά γάντια και έχουν τραυματισμούς από χρησιμοποιημένο υγειονομικό υλικό ή ακόμα νοσήσουν το Νοσοκομείο δεν φέρει
καμία ευθύνη και την ευθύνη την έχει το ίδιο το προσωπικό καθαριότητος εάν ο ανάδοχος έχει χορηγήσει τον ανάλογο εξοπλισμό στο
προσωπικό του και αυτό το κάνει γνωστό μέσω υπεύθυνου του συνεργείου στα αρμόδια όργανα ελέγχου του Νοσοκομείου. Τα
συγκεκριμένα προστατευτικά γάντια και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός όπου θα χρησιμοποιεί το συνεργείο θα πρέπει να γίνουν
γνωστά κατά την ανάληψη του έργου και όχι το χρονικό διάστημα όπου θα συμβεί κάποιο ατύχημα. Εάν σε αυτή την περίπτωση η
ανάδοχος εταιρεία δεν παρέχει τον αντίστοιχο εξοπλισμό στο προσωπικό του υπόλογος για οτιδήποτε συμβεί στο προσωπικό του είναι
αυτός και μόνο αυτός.
Σακουλάκια
μίας χρήσεως όπου τοποθετούνται στα καλαθάκια των κοινόχρηστων, γραφείων κλπ θα πρέπει να τοποθετούνται
καθαρά και αμεταχείριστα οποιαδήποτε στιγμή συλλέγονται τα απορρίμματα.
Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων μαύρου και κόκκινου χρώματος όπου θα τοποθετούνται ανάλογα με τις υποδείξεις των
Προϊσταμένων των τμημάτων .
Σφουγγαράκια και κουβαδάκια διαφορετικών χρωμάτων ( κίτρινο –κόκκινο –μπλέ- άσπρο ) με
σύρμα
διαφορετικού
χρώματος
για
τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών - νιπτήρων και ειδών υγιεινής όπου θα γίνεται δύο (2) φορές την ημέρα στην
πρωινή και απογευματινή βάρδια έτσι ώστε να καθαρίζονται τα είδη υγιεινής να φεύγουν οι κιτρινίλες και οποιοδήποτε άλλοι ρύποι
έχουν συγκεντρωθεί σε αυτά.
Ειδική
σκάλα εργασίας 3 ή 4 θέσεων επαγγελματικής χρήσης για
καθαρισμό όπου δεν είναι εφικτός ο καθαρισμός
τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Ειδικά
επαγγελματικά
λάστιχα νερού
εργασίας
όπου αυτά θα τοποθετούνται σε εξωτερικές βρύσες από το
δίκτυο για να πλένονται και να καθαρίζονται συγκεκριμένοι χώροι όπου αυτοί τους υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα του
Νοσοκομείου.
Ηλεκτρικές μπαλαντέζες όπου θα χρησιμοποιούνται για την βοήθεια και μεταφορά διαφόρων καθαριστικών μηχανημάτων εάν σε
αυτόν τον χώρο δεν υπάρχουν ηλεκτρικές πρίζες,
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Σάρωθρα (σκούπες) και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου αυτά χρειάζονται για την συλλογή διαφόρων απορριμμάτων
όπου δεν είναι δυνατόν να γίνουν με άλλο τρόπο π. χ. αποτσίγαρα, μεταλλικά κουτιά κλπ.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.
Κάρτα πρόσφατου εμβολιασμού του προσωπικού η οποία ενημερώνεται και ελέγχεται από την Επισκέπτρια Υγεία /
Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων .
Το προσωπικό θα είναι υγιές, ειδικευμένο, δεν θα εναλλάσσεται συχνά, άριστο στο
ήθος του,
άψογο
από
πλευράς
συμπεριφοράς
απέναντι
σε
τρίτους (επισκέπτες, συνοδούς κλπ.) όπως επίσης και στο προσωπικό του Νοσοκομείου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε εργασία του κτιρίου του Νοσοκομείου είναι οι αλλοδαποί θα πρέπει να κατανοούν
και να ομιλούν καλά την ελληνική γλώσσα, όπως επίσης θα τηρούν πιστά ης οδηγίες των Κρατικών Αρχών αλλά και του Νοσοκομείου. Ο
ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει όλο του το προσωπικό όπως επίσης και τους αλλοδαπούς ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται και να
τηρούν τις οδηγίες από το γραφείο επιστασίας & από την Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων . Ο παραπάνω έλεγχος θα γίνει
στο προσωπικό στην διάρκεια ενός (1) μηνός από την έναρξη της εργασίας τους σε συνεννόηση της προϊσταμένης του συνεργείου
καθαριότητος με το γραφείο Λοιμώξεων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου το προσωπικό θα αρνείται να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο ή
σε εμβολιασμό ο υπεύθυνος του συνεργείου θα τον απομακρύνει από τον χώρο εργασίας του κτιρίου διότι θα θεωρείται ύποπτος
εφόσον δεν υπάρχει εργαστηριακός έλεγχος αλλά και δεν είναι εμβολιασμένος.
2.
Ο εργαστηριακός έλεγχος οικονομικά θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον εργαζόμενο ή την ανάδοχο εταιρεία και σε
καμία περίπτωση το Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εργαστηριακές εξετάσεις, όπου θα γίνονται στους
εργαζομένους θα είναι οι παρακάτω:
Εργαστηριακός έλεγχος αντισωμάτων έναντι της Ηπατίτιδας Β &
Ο εμβολιασμός που πρέπει να γίνει σε όλους τους εργαζόμενους του συνεργείου είναι:
• Έναντι της Ηπατίτιδας Β
• Έναντι της Διφθερίτιδας - Τετάνου τύπου ενηλίκου (Τd)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο
προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις εσωτερικές και εξωτερικές του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή της εργασίας του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι στην διάθεση του Νοσοκομείου, καθ΄ όλο το 24ωρο για οιποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, που
άπτεται της αρμοδιότητας του ή να ορίσει άτομο από το συνεργείο καθαριότητας, στο οποίο θα απεθύνεται η Διοίκηση του
Νοσοκομείου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στον χώρο που θα του δοθεί
Αμφίεση του προσωπικού (φόρμες εργασίας) – υποχρεώσεις αναδόχου
Η αμφίεση του προσωπικού θα βαρύνει οικονομικά αποκλειστικά και μόνο την ανάδοχο εταιρεία.
Όλο το προσωπικό καθαριότητος θα φορά συγκεκριμένες φόρμες εργασίας, οι οποίες θα είναι ομοιόμορφες για το προσωπικό
καθαριότητας και θα διαφέρει από την στολή εργασίας (φόρμα) όπου θα έχει το προσωπικό συλλογής απορριμμάτων.
Το προσωπικό υποχρεούται να διατηρεί την στολή εργασίας καθαρή καθ' όλο το 24ωρο και να γίνεται έλεγχος για την γενική εμφάνιση
του προσωπικού από το γραφείο επιστασίας .
Το χρώμα για τις στολές εργασίας του προσωπικού πρέπει να γίνεται γνωστό και κατόπιν συνεννοήσεως με τους εκπροσώπους του
Νοσοκομείου έτσι ώστε να μην συμπέσει ο χρωματισμός με τις στολές εργασίας του προσωπικού του Νοσοκομείου.
Το προσωπικό υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε εμφανή σημείο ειδική κονκάρδα στην οποία θα υπάρχουν τα εξής
στοιχεία: 1) φωτογραφία 2) ονοµατεπώνυµο 3) ειδικότητα εργασίας 4) τμήμα 5) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου
- Το προσωπικό θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια μέσα στο Νοσοκομείο θα ελέγχεται και από αρμόδιο προϊστάμενο που
θα έχει ορίσει η εταιρεία με μόνιμο εκπρόσωπο του ο οποίος θα έρχεται σε συνεννόηση με το γραφείο επιστασίας.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να συλλέγει τα απορρίμματα τα οποία υπάρχουν μέσα στους χώρους συλλογής (κόκκινες και μαύρες
σακούλες)
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικού νόμους τους σχετικούς με την εργασία, εργασιακή νομοθεσία και τις
διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κλπ θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών
αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης οφείλει να πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο
Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
- O ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφα των συμβάσεων που έχει υπογράψει με το προσωπικό που θα απασχολεί και τα
οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
- Ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις
κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού
ή της εργασίας του.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο, υγιές, άριστο στην εργασία του, άψογο από πλευράς
συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου και το οποίο θα τηρεί πιστά τις διαδικασίες λειτουργίας του
Νοσοκομείου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλία επικοινωνίας με τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου με σκοπό την αναγραφή σ' αυτό τυχόν
παραλείψεων και παραπόνων όπου θα γίνονται γνωστές στην Τριμελή Επιτροπή Καθαριότητος .
Το βιβλίο αυτό θα θεωρείται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα για τις εγγραφές του προηγούμενου μήνα από τον Διοικητή ή τον
Διευθυντή του Νοσοκομείου. Επίσης υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα
παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ' αυτόν εγγράφως από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο απασχολούμενο από αυτόν στο Νοσοκομείο προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή
εργασιακή σχέση έχει με το Νοσοκομείο αλλά οφείλει να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα για την εργασία που προσφέρουν
όπως επίσης και τον έλεγχο στις αποσκευές του κατά την αποχώρηση του από το Νοσοκομείο.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου που θα
αναφέρεται στα νόμιμα όργανα του Νοσοκομείου και αντιστρόφως και ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων του στην Διεύθυνση του
Νοσοκομείου, καθώς επίσης και κάθε μεταβολή του προσωπικού (διακοπή εργασίας - πρόσληψη νέου προσωπικού).
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του.
σελ 50 από 71

19PROC005989572 2019-12-09
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό τους τις νόμιμες άδειες ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και να καλύπτει τα κεντά από τις
ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι του Νοσοκομείου,
- Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του έναντι του Νοσοκομείου που απορρέουν από την παρούσα
διακήρυξη καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο.
- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα απασχολήσει ως προς την συνέπεια, την συμπεριφορά, την
εργατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία στον τομέα καθαριότητας. Σε περίπτωση που το προσωπικό υποπίπτει σε
σοβαρά παραπτώματα ο ανάδοχος θα απομακρύνει το προσωπικό από το Νοσοκομείο και από το έργο της καθαριότητας που του έχει
ανατεθεί.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει αμέσως και να καθαρίζει τοπικά χώρους όπου έχουν προκύψει κάποια έκτακτα προβλήματα
όπως αίμα, οροί, ούρα, καφέδες κλπ.
-Το Νοσοκομείο δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν αποδεικνύει ότι είναι ασφαλισμένος και
υποχρεώνει τον ανάδοχο να προσκομίζει στο Νοσοκομείο τα σχετικά επίσημα έγγραφα( Για μισθούς, Ασφαλιστικές εισφορές, ατύχημα
ή οποιοδήποτε άλλο ( λόγο).
- Το Νοσοκομείο δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους του προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωση
του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής ανά μήνα στον ανάδοχο.
- Το Νοσοκομείο θα διαθέσει ειδικό χώρο (αποθήκη) στον ανάδοχο για την φύλαξη συσκευών καθαριότητας.
- Η προθεσμία της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και ισχύει για δύο έτη με δικαίωμα παράτασης όπως προβλέπεται.
- Το Γραφείο Επιστασίας του Νοσοκομείου σε συνεργασία με την Επιτροπή Καθαριότητας και έπειτα από συνεχείς καθημερινούς
ελέγχους των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου θα προτείνουν τη λήψη μέτρων ή και την αντικατάσταση ατόμων εφόσον
το προσωπικό καθαριότητας και συλλογής απορριμμάτων όπου απασχολείται οπό το συνεργείο καθαριότητος θεωρείται ακατάλληλο
διότι δεν τηρεί τους κανόνες υγιεινής ή δημιουργεί πρόβλημα στα αντίστοιχα τμήματα και γίνεται διασπορά μικροοργανισμών.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει πρόγραμμα εργασίας του με τα ωράρια και τους αντίστοιχους χώρους καθαρισμού στο
Γραφείο Επιστασίας όπου θα φιλοξενείται και το βιβλίο παρουσιών του προσωπικού.
- Σε ειδικούς χώρους (τμήματα, εργαστήρια) που απαιτούν εμπειρία και συνεχή παρακολούθηση της καθαριότητας για πρόληψη
λοιμώξεων και αποφυγή ατυχημάτων ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί κατά την διάρκεια της σύμβασης άτομα ειδικευμένα και
με συνεχή παρουσία στους χώρους αυτούς όπου σε καμία περίπτωση δεν θα μετακινούνται προς οποιοδήποτε άλλο τμήμα.
Τήρηση όρων υγιεινής & ειδικών όρων για την καθαριότητα του κτιρίου
Ο κάθε χώρος εσωτερικός θα καθαρίζεται καθημερινά αλλά και τις Κυριακές και αργίες με το προσωπικό όπου αναγράφει η σύμβαση
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι εξωτερικοί χώροι του κτιρίου (αίθρια, μπαλκόνια και περιβάλλον χώρος, εκκλησία) θα καθαρίζονται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως
όπως αυτό αναγράφεται στην σύμβαση και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Συλλογή - αποκομιδή απορριμμάτων θα γίνεται καθημερινά αλλά και τις Κυριακές και αργίες όπως αυτό αναγράφεται στην σύμβαση
και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Αρχικά γίνεται η συλλογή των απορριμμάτων δυο (2) φορές την ημέρα στην πρωινή, απογευματινή βάρδια, μέσα από τα τμήματα,
θαλάμους ασθενών, δωμάτια νοσηλείας,office τμημάτων, Τραπεζαρία , Μαγειρείο, Διοικητικές Υπηρεσίες, Νεκροτομείο και
κοινόχρηστους χώρους (όπου η συλλογή των απορριμμάτων μπορεί να γίνει και κατά την νυχτερινή βάρδια ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή
χρειαστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις των τμημάτων , σε όλο το 24ωρο.
Στους κάδους απορριμμάτων θα τοποθετείται αμεταχείριστη σακούλα. Το πλύσιμο των κάδων θα γίνεται καθημερινά κατά το τέλος των
εργασιών κυρίως στην απογευματινή βάρδια ή ενδιάμεσα εάν υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα π.χ. ακαθαρσίες από υγρά ασθενών ή από
απροσεξία του προσωπικού και των ασθενών.
Στα πατώματα θα πρέπει να γίνεται σκούπισμα – σφουγγάρισμα με υγρή πανέτα και στέγνωμα με καθαρή στεγνή πανέτα . Στα WC
όλων των χώρων θα χρησιμοποιούνται και απολυμαντικά (χλώριο). Τα υγρά απολυμαντικά θα χρησιμοποιούνται και σε τμήματα όπου
τους έχουν υποδείξει η Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων . Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιείται στα τμήματα απλή
οικιακή σκούπα, διότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε διασπορά μικροοργανισμών.
Σε χώρους όπου υπάρχουν ίχνη αίματος ή υγρά ασθενών θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα και στο σημείο εκείνο να τοποθετείται
χλώριο και να μαζεύεται με χαρτοβάμβακο το οποίο θα τοποθετείται σε κίτρινη σακούλα .
Σε περίπτωση διαρροής τοξικών θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται από τον Εσωτερικό
Κανονισμό Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας.
Οι κοινόχρηστες τουαλέτες, όπως επίσης και τα WC του προσωπικού, αλλά και οι χώροι εφημερίας και νοσηλείας θα πρέπει να
παραδίδονται καθαρά έως τις 08:00 π.μ. και να γίνεται έλεγχος και καθαρισμός κάθε 2 ώρες επίσης να είναι πάντα εφοδιασμένα με
χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, υγρό σαπούνι, σακουλάκι απορριμμάτων.
Όλα τα παραπάνω θα ισχύουν σε καθημερινή βάση και θα αναπληρώνονται σε όλες τις βάρδιες, επίσης θα ισχύουν και Κυριακές και
αργίες.
Οι υφασμάτινες κουρτίνες των τμημάτων θα αφαιρούνται μία (1) φορά το τρίμηνο και θα παραδίδονται στον πλυντήριο και
σιδερωτήριο του Νοσοκομείου, στην συνέχεια θα καθαρίζονται με νωπό wettex τα κουρτινόξυλα έτσι ώστε να αφαιρείται η σκόνη ή
τυχόν αράχνες όπου υπάρχουν. Το ίδιο θα ισχύει και σε δωμάτια νοσηλείας απομόνωσης όπου υπάρχουν και υπάρχουν και
φιλοξενούνται κουρτίνες ενδιάμεσα στους ασθενείς που νοσηλεύονται. Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται σε συνεργασία και
συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Τμήματος.
Έλεγχος οσμής
Ο χώρος να έχει ευχάριστη οσμή φρεσκάδας
Να μην υπάρχουν δυσάρεστες οσμές
Τα αποσμητικά χώρων όπου υπάρχουν είναι καθαρά και λειτουργικά
Γενική Εικόνα
Η περιοχή θα πρέπει να φαίνεται τακτοποιημένη και καθαρή
Τα πατώματα να είναι καθαρά και επάνω σε αυτά να βρίσκονται μόνο τα έπιπλα και τα αντικείμενα που προβλέπεται να βρίσκονται
εκεί.
Οι έξοδοι κινδύνου είναι καθαρές και ελεύθερες εμποδίων
Συλλογή
απορριμμάτων
μολυσματικών , οικιακών και ανακυκλώσιμων .
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Η συλλογή
των απορριμμάτων των εσωτερικών χώρων του κτιρίου θα γίνεται τέσσερεις (4) φορές στην πρωινή βάρδια , δύο (2)
στην απογευματινή και δύο (2) στην βραδινή βάρδια , σε καθημερινή βάση και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες με τον ίδιο ρυθμό
εργασιών και θα επαναλαμβάνεται ανάλογα με τον φόρτο και τον όγκο απορριμμάτων όπου έχει το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Η συλλογή
θα γίνεται ως εξής: υπάρχουν τριών (3) ειδών σάκοι απορριμμάτων οι οποίοι διαχωρίζονται μετρία (3) διαφορετικά χρώματα.
Οι μαύροι σάκοι πάντα δεμένοι με σπάγκο για τα οικιακά απορρίμματα όπου η συλλογή τους γίνεται στους κάδους του Δήμου και
σε συγκεκριμένο χώρο όπου φιλοξενείται στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.
τα κόκκινα κουτιά απορριμμάτων τοποθετημένα σε σάκους αντίστοιχου χρώματος, δεμένα πάντα με δεματικά . Θα αναγράφεται το
τμήμα η ημερομηνία και η βάρδια και θα μεταφέρονται στο ειδικό ψυγείο.
Κόκκινα κουτιά ή κόκκινα κουβαδάκια απόρριψης (βελονών και αιχμηρών αντικειμένων)
τοποθετούνται στα αναλόγου χρώματος
κουτιά.
Σε καμία περίπτωση δεν τοποθετούμε διαφορετικού χρώματος σακούλες εάν έχουμε έλλειψη από το συγκεκριμένο χρώμα, διότι τότε
μπορεί να υπάρξουν τραυματισμοί και ατυχήματα του προσωπικού καθαριότητος και συλλογής απορριμμάτων
Η συλλογή τοξικών υγρών αποβλήτων γίνεται σε ειδικούς περιέκτες τοποθετούνται σε κόκκινα κουτιά καιι μεταφέρονται στον
ψυκτικό θάλαμο.. Θα αναγράφεται το τμήμα η ημερομηνία και η βάρδια
-Για την εκτέλεση των εργασιών απεντόμωσης και μυοκτονίας πρέπει να γίνεται συνεννόηση , πριν την εφαρμογή , του συνεργείου με
τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας για να γίνεται επιμελημένη καθαριότητα σε όλα τα τμήματα αλλά κυρίως στους χώρους συλλογής των
απορριμμάτων , μαγειρεία, τραπεζαρία ,Νεκροτομείο, WC, αποθήκες τροφίμων , office , αποδυτήρια προσωπικού .
Στα τμήματα θα τοποθετηθούν κάδοι για ανακύκλωση και θα μεταφέρονται στους κεντρικούς κάδους ανακύκλωσης.
•
Οι κούτες του υγειονομικού υλικού ή του υλικού καθαριότητος θα σπάνε και δεμένες θα μεταφέρονται στους κάδους
ανακύκλωσης .
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ- ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ο γενικός καθαρισμός δωματίου μετά το εξιτήριο (ή ο μηνιαίος) πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την
εισαγωγή άλλου ασθενή.
Ακολουθούμενα βήματα:
1.Ο κινητός εξοπλισμός του θαλάμου (κρεβάτια, κομοδίνα, τραπεζίδια, καρέκλες, πολυθρόνα) καθαρίζονται, ξεπλένονται,
απολυμαίνονται και μεταφέρονται εκτός θαλάμου.
2. Αποκομιδή απορριμμάτων
3. Αφαίρεση κουρτινών
4. Αφαίρεση παραβάν
5. Σκούπισμα µε αντιστατικό πανί μιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.
6. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του θαλάμου και του σιδηροδρόμου των παραβάν.
7. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απορρυπαντικό. Με τη χρήση πανέτας καθαρίζουμε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω
και δίνουμε έμφαση στα σημεία που έχουν περισσότερους ρύπους. Αλλάζουμε πανέτες τακτικά.
8. Ξεπλένουμε με καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας.
9. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση χλωρίου (αραίωση 1:5). Με τη χρήση πανέτας απολυμαίνουμε
τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω.
10. Απολυμαίνουμε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που βρίσκεται στον τοίχο χρησιμοποιώντας προεμποτισμένα πανάκια με
απολυμαντικό: Διάλυση χλωρίου (αραίωση 1:5) Απολυμαίνουμε επίσης το σιδηρόδρομο των παραβάν.
11. Καθαρισμός τζαμιών.
12. Καθαρισμός τηλεόρασης.
13. Καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση των υπόλοιπων επιφανειών του θαλάμου (ντουλάπες, πόρτες WC και θαλάμου εσωτερικά –
εξωτερικά) με προεμποτισμένα πανάκια με το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία.
14. Επανάληψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και επανατοποθέτηση στο θάλαμο.
Καθαριότητα-απολύμανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και μετά από εξιτήρια ασθενών.
Γενική Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ή συχνότερα εφ' όσον κριθεί απαραίτητο από την
προϊσταμένη .
0Συνοπτικά το σύστημα διπλού κουβά χρησιμοποιείται ως εξής:
ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλμα.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο.
ΧΡΗΣΗ:
Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδος).
Στίψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος).
Σφουγγάρισμα επιφάνειας.
Εμβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυμα-στίψιμο) & επανάληψη της διαδικασίας.
Ο κάδος με το απολυμαντικό αδειάζετε στην επόμενη τουαλέτα.
Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα χρησιµοποιείται σε άλλους χώρους
Ση μείωση : Σε περίπτωση όπου σε κάποιο Νοσηλευτικό Τμήμα και σε κάποιο συγκεκριμένο θάλαμο με υπόδειξη της προϊσταμένης
έχουμε έξοδο ασθενή (διακομιδή, εξιτήριο, θάνατος) εάν ήταν λοιμώδες το νόσημα του ασθενούς , γίνεται εξ' ολοκλήρου
καθαρισμός και απολύμανση του δωματίου, κυρίως των WC , σε διαφορετική περίπτωση ο καθαρισμός θα γίνεται ως συνήθως και
όπως γίνεται καθημερινά.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.Στόχος του συνεργείου καθαριότητας πρέπει να είναι η εξασφάλιση ενός πραγματικά καθαρού περιβάλλοντος σε όλους τους χώρους
και για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης με ασφάλεια για τους ασθενείς το προσωπικό και τους επισκέπτες .
2.Η εξασφάλιση υψηλών επιπέδων καθαριότητας με συνέπεια πρέπει να είναι ο στόχος του αναδόχου καθαριότητας για όλους τους
χώρους . Ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια απαιτείται για τους λειτουργικούς χώρους πολύ υψηλού κινδύνου εξαιτίας της ευαισθησίας
των ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτούς .
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3.Για να είναι το περιβάλλον του νοσοκομείου πραγματικά καθαρό δεν πρέπει να προκαλείται διασπορά μικροοργανισμών κατά τις
εργασίες καθαρισμού . Αυτό γίνεται κατορθωτό εάν :
η μέθοδος καθαρισμού δεν δημιουργεί σκόνη ή αερόλυμα
ο εξοπλισμός καθαριότητας ( Τρόλεϋ καθαριότητας , συστήματα ελέγχου σκόνης , συστήματα επιπέδου σφουγγαρίσματος κ.λ.π.)
είναι ξεχωριστά για κάθε κλινική ή τμήμα .
η καθαριότητα οποιουδήποτε χώρου αρχίζει από τα πιο ψηλά σημεία και συνεχίζεται προς τα χαμηλότερα και από την περιφέρεια προς
το κέντρο .Πάντα η εργασία ξεκινά από τις πιο καθαρές περιοχές και τελειώνει στις πιο ακάθαρτες .
το νερό με το απορρυπαντικό αλλάζεται συνεχόμενα.
το προσωπικό καθαριότητας έχει εκπαιδευτεί και έχει στην διάθεση του τα κατάλληλα μέσα για την καθαριότητα , το στέγνωμα και την
φύλαξη των υλικών που χρησιμοποίησε για τον καθαρισμό ενός χώρου πριν την επόμενη χρήση τους .
το προσωπικό καθαριότητας πλένει συχνά τα χέρια του και χρησιμοποιεί σωστά τα γάντια (μιας χρήσεως)
φροντίζει την στολή του να είναι καθαρή και περιποιημένη κάθε μέρα
4. Πάντοτε να γίνεται χρήση προειδοποιητικής σήμανσης κινδύνου κατά την έναρξη των εργασιών καθαρισμού , απομάκρυνση και
αποθήκευση της με το τέλος των εργασιών όταν το δάπεδο είναι στεγνό .
5.Ποτέ δεν αναμιγνύονται τα απορρυπαντικά επειδή μπορεί να οδηγήσουν στην παραγωγή δηλητηριωδών αερίων ( ακολουθούνται οι
οδηγίες των κατασκευαστών και τα φύλλα των δεδομένων ασφαλείας )
6.Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας , πάντοτε προστίθεται το απορρυπαντικό στο νερό και όχι το αντίθετο όταν ετοιμάζεται ένα
διάλυμα , για την πρόληψη της πιθανότητας πιτσιλίσματος του απορρυπαντικού στα μάτια.
7.Πρέπει να γίνεται χρήση γυαλιών όταν προετοιμάζονται τα διαλύματα καθαρισμού , και κατά την διάρκεια διαδικασιών στις οποίες
υπάρχει πιθανότητα πιτσιλίσματος π.χ. όταν πλένονται τοίχοι ή οροφές .
8.Για το έργο καθαρισμού που ανατίθεται στο συνεργείο απαιτείται η χρήση συνδυασμού απορρυπαντικών – απολυμαντικών
νοσοκομειακής χρήσης συμβατών προς τα υλικά των επιφανειών που καθαρίζονται .
9.Ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων απαιτούν οι επιφάνειες που συχνά ακουμπούν τα χέρια
και είναι , πόμολα , διακόπτες φωτισμού , τοίχοι γύρω από το κρεβάτι , τοίχοι γύρω από την πόρτα της τουαλέτας κα. Σε σύγκριση με τις
επιφάνειες που σπάνια έρχονται σε επαφή με τα χέρια και είναι οι οροφές , τα δάπεδα , ψηλά σημεία στους τοίχους .
Απολύμανση θήκης υγρού σαπουνιού
Ο καθαρισμός και η απολύμανση της σαπουνοθήκης γίνεται στο τέλος κάθε μήνα.
Κατά την τελευταία εβδομάδα του μηνός φροντίστε να μη γεμίζετε την σαπουνοθήκη, αλλά να την υπολογίζετε ότι θα τελειώνει προς το
τέλος του μήνα ή αν χρειάζεται τοποθετείστε μικρή ποσότητα ώστε να μην πετιέται μεγάλη ποσότητα υγρού σαπουνιού.
-Αδειάστε το υγρό σαπούνι από τη σαπουνοθήκη
-Πλύνετε με ζεστό νερό και καλό ξεβγάλετε με άφθονο νερό
-Απολυμάνετε με οινόπνευμα 70 την σαπουνοθήκη ώστε να απολυμανθεί όλη η εσωτερική επιφάνεια.
-Τοποθετείστε την σαπουνοθήκη στη βάση της και πατάτε την χειρολαβή μέχρι να εξέλθει όλο το οινόπνευμα από τον σωλήνα της
τρόμπας.
-Αδειάζετε το οινόπνευμα και το αφήστε το να στεγνώσει.
-Τοποθετείστε εν νέου το υγρό σαπούνι χεριών.
-Καθαρίστε καλά και τα μεταλλικά μέρη της σαπουνοθήκης.
-Κατά τον ίδιο τρόπο καθαρίζονται όλες οι σαπουνοθήκες του Νοσοκομείου.
Λοιπές οδηγίες:
1. Μετά το σφουγγάρισμα η σφουγγαρίστρα πρέπει:
-Αν υπάρχει πλυντήριο -στεγνωτήριο οδηγείται στο σάκο άπλυτων, ο
οποίος βρίσκεται στο τροχήλατο καθαριότητας για πλύσιμο και στέγνωμα.
-Η σφουγγαρίστρα πλένεται σε καθαρό διάλυμα απορρυπαντικού,
ξεβγάζεται σε καθαρό νερό και τοποθετείται σε διάλυμα χλωρίνης 1 : 5
(δηλαδή σε 5 λίτρα νερό, βάζουμε 1 λίτρο χλωρίνη ή σε 10 λίτρα νερό
400 cc χλωρίνη) για 10-15 λεπτά,
2. Μετά ξεπλένεται και αφήνεται να στεγνώσει ανάποδα.
3. Να υπάρχουν 4-5 σφουγγαρίστρες διαθέσιμες σε κάθε τμήμα για να υπάρχει η δυνατότητα να στεγνώνουν καλά.
4. Σε κάθε βάρδια πρέπει να χρησιμοποιείται στεγνή σφουγγαρίστρα.
5.Οι κουβάδες πλένονται μετά το τέλος της εργασίας με διάλυμα χλωρίνης και γυρίζονται ανάποδα να στεγνώσουν καλά

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δάπεδα
Έπιπλα (καθίσματα,
τραπέζι, κομοδίνο,
κρεβάτι ασθενούς)
Επιφάνειες (πίνακες
κουδουνιών,
φωτιστικών, κονσόλες

ΓΙΑ

ΚΕΦΙΑΠ,

ΜΤΕΝΣ, ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΩΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Σκούπισμα
Σφουγγάρισμα
Υγρός καθαρισμός
επίπλων και επιφανειών

Χ
Χ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Μία φορά το μήνα
Μία φορά το μήνα
Μία φορά το μήνα
Χ

Αφαίρεση αποτυπωμάτων
λεκέδων κλπ

Χ

Μία φορά το μήνα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Μία φορά τον μήνα
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πάνω από τα κρεβάτια
κλπ ντουλάπια ράφια,
καθρέπτες, τηλεφωνική
συσκευή, στηρίγματα
ορών, κλπ)
Τοίχοι, πόρτες,
αλουμίνια παραθύρων,
περβάζια., τζάμια
εσωτερικά

Τοπικός καθαρισμός
λεκέδων στους τοίχους,
υγρός καθαρισμός στα
πόμολα και στη γύρω
περιοχή σε πόρτες και
παράθυρα, υγρός
καθαρισμός των
περβαζιών

Χ

Μία φορά το μήνα

Χ

Μία φορά το μήνα
Χ
Μία φορά το μήνα
Χ
Μία φορά το μήνα

Χ

Μία φορά το μήνα

Χ

Μία φορά το μήνα

Χ
Χ

Μία φορά το μήνα
Μία φορά το μήνα
Μία φορά την
εβδομάδα

Τζάμια εξωτερικά
Λεκιασμένες κουρτίνες,
παραβάν
W .C, Μπάνια
Έλεγχος ανά τρεις ώρες
για την διατήρηση της
καθαριότητος των
χώρων υγιεινής

Μπαλκόνια

Απορρίμματα

Κάδοι απορριμμάτων

Υγρός καθαρισμός σε
φωτιστικά, καθρέπτες
πλακάκια, χειρολαβές.
Πλύσιμο και απολύμανση
των ειδών υγιεινής και
καλαθιού απορριμμάτων
Σκούπισμα Σφουγγάρισμα
δαπέδου
Σκούπισμα
Σφουγγάρισμα
Πλύσιμο κουπαστών
Απομάκρυνση των
απορριμμάτων τρεις
φορές την ημέρα και
ενδιάμεσα όταν χρειαστεί
Καθαρισμός και
απολύμανση των κάδων

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Δάπεδα

Πάγκοι εργασίας
Νιπτήρες
Τοίχοι
Πόρτες, ντουλάπια, ράφια,
περβάζια, αλουμίνια
παραθύρων, τζάμια
εσωτερικά
Τζάμια (εξωτερικά)
Κάδοι απορριμμάτων

Πολυθρόνες, καθίσματα,
μηχανήματα, τηλεφωνική
συσκευή, φορεία, κλπ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3Χ

Χ

Μία φορά την
εβδομάδα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΩΙ

Σκούπισμα
Σφουγγάρισμα

Χ
Χ

Υγρό καθάρισμα
επιφανειών
Πλύσιμο των νιπτήρων
Τοπικό καθάρισμα
λεκέδων στους τοίχους
Υγρό καθάρισμα

Χ

ΑΠΟΓ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Μία φορά τον μήνα

Χ
Χ
Χ

Υγρός καθαρισμός
Απομάκρυνση των
απορριμμάτων όταν
γεμίζουν οι κάδοι.
Πλύσιμο των κάδων και
απολύμανση
Υγρό καθάρισμα και
απολύμανση όπου
χρειάζεται

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Μία φορά το
μήνα Χ
Χ

Χ
Χ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΩΪ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

περιοδικοι
καθαρισμοί

ΓΕΝΙΚ ΚΑΘΑΡ.
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Δάπεδα

Σκούπισμα

Χ

Σφουγγάρισμα

Χ

Μία φορά τον
μήνα

Έπιπλα, πόρτες, αλουμίνια
Υγρός καθαρισμός
παραθύρων, τζάμια εσωτερικά κλπ

Χ

Απορρίμματα

Συλλογή απορριμμάτων

Χ

Τζάμια (εξωτερικά)

Υγρός καθαρισμός

Χ

Μία φορά την
εβδομάδα

Κάδοι απορριμμάτων

Πλύσιμο των κάδων

Χ

Μία φορά την
εβδομάδα

Καθαρισμός σε φωτιστικά, πλακάκια
Χ
W C - Μπάνια

Τοίχοι

Πλύσιμο στα είδη υγιεινής

Χ

Σφουγγάρισμα δαπέδου

Χ

Τοπικό καθάρισμα λεκέδων στους
τοίχους

Χ

χώροι εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜ περιοδικοι ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ.
Α
καθαρισμοί

Δάπεδα

Σκούπισμα

Χ

Σφουγγάρισμα

Χ

Έπιπλα, πόρτες, αλουμίνια
παραθύρων, περβάζια, ράφια,
ντουλάπια, τζάμια εσωτερικά
κλπ

Υγρός
καθαρισμός

Χ

Απορρίμματα

Συλλογή
απορριμμάτων
Υγρό καθάρισμα

Χ

Πλύσιμο των
κάδων

Χ

Τζάμια εξωτερικά
Κάδοι απορριμμάτων

Μία φορά τον
μήνα

Μία φορά
την
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΚΤΑ

Απομάκρυνση απορριμμάτων

Χ

Χ

Πλύσιμο των καλαθιών

Χ

Σκούπισμα σφουγγάρισμα
δαπέδων

Χ

περιοδικοι
καθαρισμοί

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ.

Μία φορά τον μήνα

Χ

Χώροι αναμονής, Διάδρομοι
Υγρός καθαρισμός επίπλων και Χ
επιφανειών

Τοπικό καθάρισμα λεκέδων
στους τοίχους

Χ

Υγρός καθαρισμός τζαμιών
(εξωτερικά)
W.C κοινού
Έλεγχος ανά δυο (2) ώρες για
την διατήρηση της
καθαριότητος των χώρων
υγιεινής από 08:00-22:00

Μία φορά τον
μήνα
Χ

Απομάκρυνση απορριμμάτων

Χ

Χ

Πλύσιμο των κάδων

Χ

Χ

Υγρός καθαρισμός σε
φωτιστικά, πλακάκια

Χ

Πλύσιμο ειδών υγιεινής

Χ

Χ

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα
δαπέδου

Χ

Χ

Τηλεφωνικοί θάλαμοι

Υγρός καθαρισμός των
επιφανειών

Χ

κλιμακοστάσια και έξοδοι
κινδύνου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΑ

Απομάκρυνση απορριμμάτων

Χ

Πλύσιμο των καλαθιών

Χ

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα
δαπέδων

Χ

Υγρός καθαρισμός και
απολύμανση κουπαστών και
χειρολαβών στις πόρτες
εισόδου και εξόδου
Υγρός καθαρισμός τζαμιών,
πορτών, τοίχων και
κιγκλιδωμάτων.
Καθαρισμός πινακίδων,
ανακοινώσεων, καπάκια
φωτισμού και σοβατεπί
Αφαίρεση αποτυπωμάτων
χεριών από όλες τις
επιφάνειες
Οι κουπαστές των
κλιμακοστασίων γυαλίζονται
κάθε τρίμηνο

Χ

ΝΥΚΤΑ

περιοδικοι
καθαρισμοί

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡ.

Μία φορά την εβδομάδα

Μία φορά την
εβδομάδα Χ
Μία φορά την
εβδομάδα Χ
Χ

Χ
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Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη καθαρισμού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες του ανεξαρτήτως
των παραπάνω χρονοδιαγραμμάτων.
Τα WC καθαρίζονται όπως περιγράφεται ανωτέρω
ΑΡΘΡΟ 6.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Υποχρεούται ακόμη να ασφαλίζει το προσωπικό του στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ. Το Νοσοκομείο δεν θα επιτρέπει σε κανέναν
εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν είναι ασφαλισμένος.
- Η ενδυμασία του προσωπικού του θα είναι ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη, και θα αποτελείται απαραιτήτως από μπλούζα
και παντελόνι.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι
αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.
- Οι σχέσεις Νοσοκομείου - Αναδόχου - Εργαζομένων που απασχολεί θα διέπονται από τους Ελληνικούς Νόμους ( Εργατική
Νομοθεσία, Ασφαλιστική νομοθεσία, ΣΣΕ( κ.λ.π.)
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό του ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με
το Νοσοκομείο.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε 15νθήμερη βάση πρόγραμμα εργασίας στην επιτροπή στο οποίο θα
αναφέρονται οι ώρες εργασίας και τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος. Σε περίπτωση που το
απασχολούμενο προσωπικό είναι λιγότερο από εκείνο που είναι υποχρεωμένο να έχει ο ανάδοχος θα επιβάλλετε πρόστιμο ύστερα
από απόφαση του Δ. Σ.
-Ο καθορισμός των χώρων όπου θα χρησιμοποιούνται απολυμαντικά καθώς και ο έλεγχος των χώρων που αφορά την καθαριότητα θα
διενεργείται από τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας όπου υπάρχει και σε ελλείψει αυτού από τους υπεύθυνους των τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 7.
Διαδικασία Έλεγχου Αναδόχου
Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή παραλαβής έργου και κάθε εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Δ.Σ
πρόσωπο, για τη διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση από την Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου, από μέλος της Διοίκησης του Νοσοκομείου και από τον Προϊστάμενο της Επιστασίας. Οι
ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι του ελέγχου που ενεργείται από την υγειονομική υπηρεσία ή άλλες κρατικές αρχές αυτεπαγγέλτως.
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή
των εξουσιοδοτημένων οργάνων του και τους όρους της σύμβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται. Για όσα δεν
αναγράφονται στην σύμβαση ισχύουν όσα περιγράφονται στην Διακήρυξη και τις σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν τις παρεχόμενες
υπηρεσίες του αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν.
Ο ανάδοχος τηρεί βιβλίο επικοινωνίας µε την επιτροπή ελέγχου καθαριότητας µε σκοπό την αναγραφή σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή
παραπόνων παρουσία του εκπροσώπου του αναδόχου, το οποίο θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται και να επιλαμβάνεται των αναφερομένων στο βιβλίο ελλείψεων. Η επιτροπή ελέγχου
καθαριότητας επιθεωρεί και υπογράφει την εξάλειψη των παραλείψεων ή εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την αποκατάσταση του
ανωτέρω το αργότερο εντός του επομένου 24ώρου, επιβάλλεται από το νοσοκομείο πoινική ρήτρα 150 €, αναγράφεται στο
πρωτόκολλο του μήνα που τελεσιδίκησε η απόφαση για ποινή και παρακρατείται από το μηνιαίο τίµηµα. Η απόφαση επιβολής ποινικής
ρήτρας κοινοποιείται στον ανάδοχο που δικαιούται να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
προς αυτόν κοινοποίηση του ποινικής ρήτρας. Παράβαση των υποχρεώσεων αυτών δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή
καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου.
Αξιολόγηση καθαριότητας θα διενεργείται και μέσω εντύπων που θα συμπληρώνονται σε εβδομαδιαία βάση από τους προϊστάμενους
των τμημάτων και θα συλλέγονται από τον Προϊστάμενο του Τμήμα Επιστασίας. Δείγματα έντυπων εβδομαδιαίας αξιολόγησης
επισυνάπτονται.
ΑΡΘΡΟ 8.
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ο ανάδοχος ενημερώνεται άμεσα από τον εργοδότη και
είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα την υπηρεσία, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. Σε περίπτωση που
ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμελώς εκτελεσθείσες εργασίες άμεσα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για αυτές. Περαιτέρω ο
εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις από τη σύμβαση προκαθορισμένες εργασίες
καθαρισμού και απολύμανσης, σε βάρος του ανάδοχου, όταν αυτός - κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης - δεν εκπληρώσει άμεσα τις
υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας των ανάδοχο
έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 9.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του Νοσοκομείου. για κάθε φθορά και βλάβη που θα έχει προκληθεί στο χώρο και στα
αντικείμενα που χρησιμοποιεί και καθαρίζει πέρα από τη κανονική και συνήθη χρήση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο, τους υπαλλήλους του, και κάθε τρίτο άτομο για όλα τα έξοδα,
απώλειες, ζημίες και δαπάνες. Ακόμη, να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη του Αναδόχου σχετιζόμενη με τη παρούσα Σύμβαση. Το ίδιο ισχύει για κάθε παράβαση που πηγάζει ή απορρέει από
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την εκτέλεση των εργασιών που συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε σχέση με :
σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα στο προσωπικό του.
ΑΡΘΡΟ 10.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση, για οποιεσδήποτε
δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην παρούσα Σύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού του και για
αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις καθ' όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης του Έργου :
Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση του Έργου,
περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, ρύπανσης που
οφείλεται σε ατύχημα, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας
συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι
χαμηλότερα των Ευρώ 1.000.000,00 € ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00 € αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται
ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος).
Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκομείο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος» θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του
Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ.,
προβλεπόμενη υποχρέωση του Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις
περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της
εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και
υπεργολάβους αυτού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές
ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας,
αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα
ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την
έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι συμμορφώνονται επαρκώς με τους όρους του παρόντος Άρθρου, του
Προσαρτήματος περί ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης .
Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν
από την παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή
σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή
αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 11.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τους νόμους που διέπουν την παρούσα καθώς
και από την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο

ΑΡΘΡΟ 12.
ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενο
καθαριότητας Νοσοκομείων, για να έχει σαφή εικόνα της παροχής υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται από
μέλη της Ε.Ν.Λ. και δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τους αποδέκτες των υπηρεσιών για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών
του αναδόχου, όπως επίσης να ζητήσει από τον ανάδοχο δείγματα των υλικών και ειδών που θα χρησιμοποιήσει.
Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του
που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους είτε του νοσοκομείου είτε από άλλους
κρατικούς φορείς (π.χ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Δ/νση Υγιεινής Περιφέρειας κ.τ.λ.)
ΕΠΟΠΤΕΙΑ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α. ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Από την Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστασίας και Ιματισμού
ΙΙ. Από την Επιτροπή παραλαβής έργου του Νοσοκομείου
III. Aπό την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας ή άλλο θεσμοθετημένο όργανο.
Αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι:
Η τήρηση της σύμβασης
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας
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Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
Την πρέπουσα συμπεριφορά και απόδοση του προσωπικού

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Η αξιολόγηση από την Επιτροπή παραλαβής έργου με δελτία αξιολόγησης βασιζόμενα στην παρακάτω κλίμακα
Όπου 4 πολύ καλός
Τηρούνται όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές και η γενική εικόνα του καθαρισμού είναι πολύ καλή
Όπου 3 καλός
Υπάρχουν ορατές παραλήψεις που είναι επουσιώδεις ή μη κρίσιμες, γενικά τηρούνται όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές
Όπου 2 αποδεκτός
Υπάρχουν παραλήψεις που είναι σημαντικές στις επί μέρους εργασίες σε σχέση με τους όρους του διαγωνισμού
Όπου 1 απορριπτέος
Υπάρχουν σοβαρές παραλείψεις σε σχέση με τους όρους του διαγωνισμού. Υπάρχουν παράπονα ασθενών και προσωπικού. Η
αξιολόγηση θα τεκμηριώνεται από επισυναπτόμενους πίνακες αναφοράς ελέγχου, όπου θα καταγράφονται τεκμηριωμένα οι
παραλείψεις.
Θα εφαρμόζεται δελτίο παρατηρήσεων και παραλείψεων, συμφωνά με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
“ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”

Αριθ. Συμβ.:

CPV:
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γραφείο Προμηθειών
ΤΗΛ.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στη Μυτιλήνη σήμερα …………………….. ημέρα …………………… στα Γραφεία του Γενικού
Νοσοκομείου Μυτιλήνης, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
Αφενός το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ , ως Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εδρεύει ................
και εκπροσωπείται στο παρόν από τη ............................ Διοικήτρια
Αφετέρου από την εταιρεία « …………………………………………….» με ΑΦM …………………………. που εδρεύει …………………………. ..τκ ……………….
τηλ. ……………………… fax …………………….. email: ……………………… εκπροσωπείται στο παρόν από τον νόμιμο εκπρόσωπό της
κ. ……..………κάτοικο ………….……… Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα κάτωθι:
Την υπ’ αριθ. …………………………. απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ( 61/2019) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, για δύο () έτη για την ανάδειξη αναδόχου………………………….. για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου
Μυτιλήνης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ………………..€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
%.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις ……….……….. με την ορισθείσα επιτροπή, το πρακτικό της οποίας εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθμ. …………………….. Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και αναδείχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος εκ των ανωτέρω συμβαλλομένων.
Στην μειοδότρια εταιρεία ……...………………………. ως ο κάτωθι πίνακας:
ΑΔΑ ΔΕΣΜ.:
Η ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016 αναρτήθηκε με την αριθμ. ………… απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
καταχωρήθηκε με τον αριθμ.
…………….. στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
Το ποσό της παρούσας ανάληψης υποχρέωσης θα βαρύνει το έτος …………
ΑΡΘΡΟ 1
Γενικοί Όροι
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με
τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
2.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η ………………………………………………….
2.2.Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών καθώς και τους όρους και
προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.
2.3.Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Δ.Σ. της προμήθειας στον Ανάδοχο, στην
Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3
Χρόνος και τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών
3.1. Ως τόπος εκτέλεσης των προμηθευόμενων ειδών ορίζεται το Γ.Ν. Μυτιλήνης
3.2. Ο ανωτέρω Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ............................. το Νοσοκομείο, ...............................
ΑΡΘΡΟ 4
Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής
4.1. Η παραλαβή των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
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Παραλαβής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής.
4.2. Κατά την παραλαβή των υλικών ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να διενεργεί τους
κάτωθι ελέγχους: α) με μακροσκοπική εξέταση, β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), γ) Με πρακτική δοκιμασία, δ)
Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο
ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. Να επιλέγεται κατά περίπτωση για να είναι ορισμένος ο
σχετικός όρος.
4.3. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
4.4. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών.
4.5. Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων
και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5
Αμοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής
5.1 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας θα ανέρχεται στο ποσό των ………………………. Ευρώ (………….. €), πλέον
ΦΠΑ ………………………………………. λεπτών (………€) όλων των νομίμων φόρων και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ήτοι
συνολικά …………………… ευρώ και ……………. λεπτά (……………€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου
ΚΑΕ ……...
5.2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
5.3 Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
5.4 Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και
θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου,
μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.
5.5 Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος) παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.
5.6. Δεν προβλέπεται προκαταβολή.
ΑΡΘΡΟ 6
Υποχρεώσεις Αναδόχου
6.1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
6.2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
6.3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
6.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό
Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.
6.5.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με
την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6.6.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν
αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής
6.7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από
την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 7
Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου
7.1. Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου τυχόν
παράτασης που χορηγήθηκε με αίτημα του Αναδόχου πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή παράτασης με
αίτημα της αναθέτουσας αρχής, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
7.2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
7.3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει
το απαιτούμενο ποσό.
7.4. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.
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7.5. Για την απόρριψη συμβατικών υποχρεώσεων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.
4412/2016.
7.6. Κατά τα λοιπά, στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη Σύμβαση, επιβάλλονται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8
Διάρκεια σύμβασης
Ο χρόνος ισχύος της παρούσης ορίζεται από την υπογραφή της και για δύο (2) έτη.
Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο προβεί στην σύναψη ατομικών συμβάσεων , για την καθαριότητα χώρων αρμοδιότητας του
Νοσοκομείου , η εν λόγω σύμβαση λύεται μονομερώς από το Νοσοκομείο.
ΑΡΘΡΟ 9
Εμπιστευτικότητα-Πνευματική Ιδιοκτησία
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
ΑΡΘΡΟ 10
Ανωτέρα Βία
13.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία
εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
13.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της
ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και
περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου,
διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 11
Καταγγελία – Λύση Σύμβασης
11.1. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. Η
Αναθέτουσα Αρχή επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει τις τυχόν παραλήψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις
του. Ο Ανάδοχος μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις
αντιρρήσεις του, στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.
Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας
Αρχής, με απόφασή της, αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου πλην των ήδη παραληφθέντων τμημάτων του και αφ’ ετέρου
η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός 30
ημερών από την λήψη της.
Με την έκπτωση καταπίπτει ολικώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
11.2. Ο Ανάδοχος μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
11.3. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύμβασης, ο Ανάδοχος:
α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.
β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τα είδη που έχουν παραδοθεί μόνο εντός του μέχρι την
λύση ή καταγγελία της Σύμβασης χρονικού διαστήματος.
ΑΡΘΡO 12
Εκχώρηση-Μεταβίβαση σύμβασης
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους
όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014.
ΑΡΘΡΟ 13
Εκτέλεση της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:
α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της
συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις .
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 14
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών
14.1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης
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και των συναλλακτικών ηθών.
14.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
Καλαμάτα, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
14.3. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική
νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς
ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203
(κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 15
Τροποποίηση Σύμβασης
Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή
και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132, 201 και 216 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16
Εγγυήσεις
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ΄ αριθμ ……….., ποσού € της Τράπεζας …………..…………. .. – Κατάστημα …………..…… , το
οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την πλήρη και κανονική
εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συγκροτήματος και ύστερα από
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
ΑΡΘΡΟ 17
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι σχετικές περί προμηθειών Διατάξεις του Ν. 4412/2016, η αρ. ……… διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η
αρ. ………………. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη.
Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η
ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Οι διατάξεις περί προμηθειών
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει
οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη
παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή
προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ..........................................., κάτοικος ..................................,
ΤΚ ............................. τηλ: ………………….. .................. , fax 210 ...............................................email................................
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι με ταχυδρομική επιστολή,
τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε
όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόμιμα και από τους δύο συμβαλλομένους
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ
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