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Ηκ/λία:  

Αξ. πξση.:  

03-12-2020 

8381 

    

ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Δ/λζε: Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ 

Σ.Κ.: 33100 

Σει.: (22650) 28400 

Fax: (22650) 22086 

URL: www.gnamfissas.gr 

  

    

Δ/λζε: Δηνηθεηηθνχ 

Σκήκα: Οηθνλνκηθφ 

Πιεξνθ.: θνχξα Π. 

Σει.: (22653) 50131 

Fax: (22650) 22086 

E-mail: diax2@gnamfissas.gr  

  

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο 

1.1. ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΓΚ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» 

1.1. ηελ κε αξ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.1732/13-01-20 (ΦΓΚ 16 Τ.Ο.Δ.Δ.14-01-2020) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

1.2. ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΓΚ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 

1.3. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΓΚ 247/Α/27-11-95) «Πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

1.4. ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΓΚ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.5. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Γ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ 

Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Γ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

1.6. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Γ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

1.7. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΓΚ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα". 

2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1. ηελ κε αξ. 22/02-12-20 (ζέκα 5
ν
) απφθ. Δ πεξί έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηελέξγεηαο 

πλνπηηθνχ Πξφρεηξνπ Αλνηθηνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία Καζαξηφηεηαο, ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο θαη ηνπ 

Κε.Φ.Ι.Απ  

2.2. ηελ κε αξ. 2115 (Φ3ΞΑ4690ΒΟ-ΒΑΙ) δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ 
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ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ 

πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ Δηαγσληζκφ, γηα ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, (CPV: 90600000-3) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Ν. 

Άκθηζζαο θαη ηνπ Κε.Φ.Ι.Απ γηα έλα (1) κήλα θαη κε δηθαίσκα πξναίξεζεο ελόο (1) επηπιένλ κήλα. 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα έλα κήλα αλέξρεηαη ζηηο 12.500,00 € ζπκπ. ΦΠΑ θαη ζηηο 25.000,00 € ζπκπ. ΦΠΑ κε ηελ 

πξναίξεζε. 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ε Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο. 

Σν ζπλεξγείν πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζην Ννζνθνκείν ηελ 1/1/2021. 

Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ: 

Σφπνο δηελέξγεηαο Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Ηκέξα Ώξα 

Γ. Ν. Άκθηζζαο 14/12/2020 Δεπηέξα 10:00π.κ. 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 11/12/2020 θαη ψξα 14:00 ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο 

εθπξφζεζκεο. 

Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη: 

 ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) 

 ζην Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε. 

Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Μέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Δηαηάμεηο». 

 

– Ο – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

 

 

 

____________ 

ΓΓΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟ 
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΤΠΗΡΓΙΑ ................................................................................. Καζαξηφηεηα 

ΠΠΤΤ  ......................................................................................... 2020 

ΚΑΓ  ............................................................................................. 0845.01 

ΚΧΔΙΚΟ CPV ......................................................................... 90600000-3 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο θαη ηνπ Κε.Φ.Ι.Απ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ...................................... 12.500,00 € ζπκπ. ΦΠΑ γηα;έλα (1) κήλα θαη ζηηο 25.000,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 

έλα (1) επηπιένλ κήλα κε ηελ πξναίξεζε 

ΣΟΠΟ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ............................  Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο 

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ............ 14-12-2020 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  ................................................. ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ  ........................ Δελ απαηηείηαη 

ΔΙΑΡΚΓΙΑ ΤΜΒΑΗ  ......................................................... (1) κήλα θαη κε δηθαίσκα πξναίξεζεο ελόο (1) επηπιένλ κήλα 
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ» 

 ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο: 

1. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 

1.2. Να δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο. 

1.3. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΓΝΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ (TEΤΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 4412/2016(Μέξνο Δ) 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

β) Σν TEΤΔ ππνβάιινπλ: ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ 

ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: 

α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

θαη νη κεηαβνιέο ηνπ. 

β) Κάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε, 

Φ.Γ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ 

εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο από ην ΓΓΜΗ, ην νπνίν λα 

έρεη εθδνζεί ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή λα πξνζθνκηζηεί ζηα έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

2. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Μέξνο Γ). 

3. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν 

αληίγξαθα. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ 

 ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ 

 ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά. 
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ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο 

Σηκήο ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο,  

Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. 

Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’ φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ 

Ν.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Καηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ 

απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη 

απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 

αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ 

θιήξσζε. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

(λ.4412/2016 Άξζξν 90) 

Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξνκεζεπηή. 

Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, 

επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε 

κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο 

σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο 

ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα 
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κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα 

θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο 

παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η 

δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα 

πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.  

H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ 

Ν.4412/2016. Η ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ 

πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΙΜΓ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε 

δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα 

άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε 

ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη 

πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΓ  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΆΡΘΡΟ 6 : ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΓΙ  

Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη, κεηά ηελ απνζηνιή αληηγξάθσλ απνδεηθηηθώλ ησλ βεβαηώζεσλ εμόθιεζεο 

ησλ ηαθηηθώλ θαη εθηάθησλ ιεμηπξόζεζκσλ απνδνρώλ ησλ θαζαξηζηξηώλ θαη εληφο εμήληα (6O) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Γπίηξνπν ηνπ Γιεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Σν Ννζνθνκείν δελ ζα πξνβεί ζηελ θαηά ην πξνβιεπφκελν άξζξν πιεξσκή ηνπ ηηκνινγίνπ, αλ πξνεγνπκέλσο ν 

Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο Γλεκεξφηεηαο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία. 

Ο Αλάδνρνο ζα εηζπξάηηεη ηελ ακνηβή, αθνχ πξνεγνπκέλσο πηζηνπνηεζεί εγγξάθσο, ζχκθσλα θαη κε ηα 

πξνβιεπφκελα φηη έρνπλ γίλεη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηνλ Αλάδνρν θαη πξνζππνγξάθεηαη ε 

πηζηνπνίεζε απφ ηελ Δ/ληξηα Ν.Τ. ή εθπξφζσπν ηεο Γπηηξνπήο Γλδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ.  
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Με ηελ ακνηβή ν Αλάδνρνο εμνθιείηαη γηα ην έξγν, ην θέξδνο ηνπ θαη ηα έμνδα θάζε θχζεο, δειαδή πιηθά, ακνηβέο 

πξνζσπηθνχ ηνπ, αζθάιηζηξα, κεραλέο, ζπζθεπέο, φξγαλα θαη γεληθά κέζα εθηέιεζεο ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο 

(έξγνπ) θαη γεληθψο γηα θάζε άιιε δαπάλε, έζησ θαη αλ δελ κλεκνλεχεηαη ή πξνβιέπεηαη ξεηά. Η απαξίζκεζε απηή 

είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη πεξηνξηζηηθή.  

Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

ΆΡΘΡΟ 7 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ  

Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) επηπιένλ κήλα κε κνλνκεξή απφθαζή 

ηνπ πνπ αζθείηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο. 

Πεξαηηέξσ παξάηαζε γίλεηαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ. Οη παξαηάζεηο ζα γίλνληαη κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο θαη ηηκέο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο δηάξθεηα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηνπο δχν (2) κήλεο. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε 

ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Νφκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξντφλ-

ππεξεζία. 

ΆΡΘΡΟ 8 : ΓΓΓΤΗΓΙ 

Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ηελ 1/1/2021 γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή. 

 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο. 

ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 9 : ΓΝΣΑΓΙ - ΠΡΟΦΤΓΓ 

χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016: 

ΆΡΘΡΟ 10 : ΠΟΙΝΙΚΓ ΡΗΣΡΓ  

Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο 

Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΆΡΘΡΟ 11 : ΓΥΓΜΤΘΓΙΑ – ΤΓΚΡΟΤΓΙ ΤΜΦΓΡΟΝΣΧΝ 

Σν Ννζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, 

απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξo 21 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΓΟΤ 

Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου κακαριςμοφ όλων των εςωτερικϊν χϊρων και επιφανειϊν των κτιρίων 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Άμφιςςασ (Τπόγειο Α–Β, Μαγειρεία, Ιςόγειο, Α–Β–Γ όροφοσ), Χειρουργείο, Μονάδα Σεχνθτοφ Νεφροφ 

και τθσ Ψυχιατρικισ Πτζρυγασ, τουσ χϊρουσ των Γραφείων Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και τα Δωμάτια Διαμονισ των ιατρϊν του 

Νοςοκομείου που βρίςκονται ςτθν Ψυχιατρικι Πτζρυγα κάκε δεκαπζντε (15) θμζρεσ, κακϊσ και το Κζντρο Φυςικισ Ιατρικισ 

Αποκατάςταςθσ (ΚΕΦΙΑΠ). 

Εγκατάςταςη του Συνεργείου Καθαριςμοφ 

Σο ςυνεργείο πρζπει να εγκαταςτακεί ςτο Νοςοκομείο ηελ 1/1/2021. 

Καθημερινόσ Καθαριςμόσ Εςωτερικών Χώρων Κτιρίων Στέγαςησ Ιατρικών Τμημάτων κ.τ.λ. 

ΑΝΑΛΤΗ 

 Κακαριςμόσ αίκουςασ φυςικοκεραπείασ 

 Κακαριςμόσ καλάμου αςκενϊν τμθμάτων  

 Κακαριςμόσ Χειρουργείου  

 Κακαριςμόσ ΜΣΝ 

 Κακαριςμόσ αικουςϊν αναμονισ  

 Κακαριςμόσ κοινοχριςτων χϊρων διαδρόμων – κλιμακοςταςίων 

 Κακαριςμόσ διαδρόμων 

 Κακαριςμόσ κλιμακοςταςίων πρόςβαςθσ των ορόφων 

 Κακαριςμόσ λουτρϊν, WC, κοινοχριςτων χϊρων 

 Κακαριςμόσ βοθκθτικϊν χϊρων ιατρικϊν τμθμάτων 

 Κακαριςμόσ κοιτϊνων προςωπικοφ που εφθμερεφει (ιατρϊν) 

 Κακαριςμόσ αποδυτθρίων προςωπικοφ  

 Κακαριςμόσ εξεταςτθρίων αςκενϊν  

 Κακαριςμόσ ανελκυςτιρων  

 Κακαριςμόσ χολισ 

 Κακαριςμόσ Γραφείων Διοίκθςθσ 

 Κακαριςμόσ Τπόγειων Α–Β, Μαγειρεία 

 Κακαριςμόσ Εξωτερικϊν Χϊρων του Νοςοκομείου (προαφλια, κ.λπ.) 

 Κακαριςμόσ Κε.Φ.Ι.Απ. 

Απομάκρυνςθ των ςάκων με απορρίμματα από τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ και μεταφορά τουσ ςτουσ ειδικοφσ χϊρουσ ςυλλογισ 

αυτϊν (ψυγείο) προσ αποκομιδι τουσ από το απορριμματοφόρο του Διμου Άμφιςςασ, με ειδικοφσ κάδουσ μεταφοράσ κλειςτοφ 

τφπου τροχιλατουσ που κα προςκομίςει ο ανάδοχοσ. 

Συχνότητα Καθαριςμοφ 

Σο ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα ςτουσ καλάμουσ αςκενϊν, ςτο Χειρουργείο, ςτθ ΜΣΝ ,ςτα λουτρά, ςτα WC, καλάμων και 

κοινοχριςτων χϊρων ςτουσ διαδρόμουσ, τα κλιμακοςτάςια, τα Τπόγεια Α-Β, τα Μαγειρεία, τισ ειςόδουσ και γενικά ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κα γίνεται δφο (2) φορζσ κατά τθν πρωινι βάρδια και μια (1) φορά ςτθν απογευματινι βάρδια. 

τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου κα γίνεται μία (1) φορά τθν θμζρα. 

ε περίπτωςθ που εξαιρετικό γεγονόσ ρυπάνει ςε μεγάλο βακμό τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, θ Τπθρεςία κα ζχει τθ δυνατότθτα 

να καλζςει το ςυνεργείο κακαριςμοφ για άμεςθ επζμβαςθ προσ αποκατάςταςθ τθσ κακαριότθτασ, μθ δικαιοφμενου πρόςκετθσ 

αμοιβισ. 

Σα καλάκια ςυλλογισ ςκουπιδιϊν κα κακαρίηονται δφο φορζσ τθν θμζρα και κα πλζνονται. 

Σα τηάμια κυρϊν και παρακφρων των καλάμων αςκενϊν κα κακαρίηονται κάκε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Σα τηάμια των λοιπϊν 

χϊρων κα κακαρίηονται κάκε μινα. ε περίπτωςθ μθ κακαριςμοφ των τηαμιϊν μζςα ςτισ προκεςμίεσ που ορίςτθκαν, κα 

καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με απλι κοινοποίθςθ εξωδίκου δθλϊςεωσ του Νοςοκομείου προσ τον Ανάδοχο. 

τουσ καλάμουσ αςκενϊν κάκε δεκαπζντε (15) θμζρεσ κα γίνεται γενικι κακαριότθτα τοίχων, ντουλαπιϊν, νιπτιρων, ςωμάτων 

καλοριφζρ, κλιματιςτικϊν, κακρεπτϊν, εικόνων και λοιπϊν ακινιτων αντικειμζνων του χϊρου. τουσ λοιποφσ χϊρουσ κα γίνεται 

γενικι κακαριότθτα κάκε μινα. 
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Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ κα κακαρίηεται μία (1) φορά το μινα ςε όλα τα Σμιματα, υπό τθν κακοδιγθςθ των τεχνικϊν τθσ 

Τπθρεςίασ μασ. 

Ο χϊροσ ςτζγαςθσ τθσ χολισ και τα γραφεία Διοίκθςθσ κα κακαρίηονται κακθμερινά. 

Ο χϊροσ του Κε.Φ.Ι.Απ., κα κακαρίηεται κακθμερινϊσ, πρωινι ϊρα επί 2ωρου. 

Τρόποσ Καθαριότητασ Εςωτερικών Χώρων Καθημερινά 

Αρχικά γίνεται ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα και κατόπιν ςφουγγάριςμα δαπζδου με νερό και υγρό ςαποφνι ι με άοςμο 

απορρυπαντικό, κακθμερινά, και μετά απολφμανςθ με διαλυμζνο χλϊριο ςε νερό και ςε αναλογία 1:10. 

Θα γίνεται κακάριςμα κακθμερινά των κομοδίνων των καλάμων, και δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα κακάριςμα των Νοςθλευτικϊν 

κρεβατιϊν. Κατά τθν ζξοδο των αςκενϊν κα κακαρίηεται το Νοςθλευτικό κρεβάτι. 

Θα γίνεται κακάριςμα τοίχων, ταβανιϊν, ραφιϊν, φϊτων, πρεβαηιϊν των παρακφρων κονςόλων μθχανθμάτων κ.λπ. 

Θα γίνεται πλφςιμο με άοςμο υγρό κακαριςμοφ κακϊσ και απολφμανςθ με διαλυμζνο χλϊριο ςε νερό και ςε αναλογία 1:10, 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων των λεκανϊν, των μπάνιων, των νιπτιρων, των λουτρϊν 

κακθμερινά τόςο των καλάμων όςο και των λοιπϊν ομοίων αντικειμζνων ςε όποιουσ χϊρουσ αυτά ευρίςκονται. 

Σα άτομα του ςυνεργείου κακαριότθτασ, κα χρθςιμοποιοφν τα ίδια μζτρα προφφλαξθσ  όπωσ και οι άλλοι εργαηόμενοι ςτο χϊρο, 

ιτοι κα φοροφν κουςτοφμια με τθν επωνυμία τθσ εταιρίασ, ςκοφφιεσ και γάντια και υποδιματα αντιολιςκθτικά. Εάν νοςθλεφονται 

αςκενείσ με οριςμζνα νοςιματα (φυματίωςθ, ιλαρά, παρωτίτιδα, κοκίτθσ κ.λπ.) ι λευκοπενικοί, τότε κα χρθςιμοποιοφν μάςκα, θ 

οποία είναι απαραίτθτθ τόςο για τθν προςταςία του εργαηομζνου, όςο και του αςκενοφσ. Σθν ενδυμαςία, τα γάντια, τισ μάςκεσ και 

τα υποδιματα κα τα χορθγεί ο ανάδοχοσ του ςυνεργείου κακαριςμοφ ςτο προςωπικό που κα απαςχολεί. 

Κάκε χϊροσ κα ζχει τον δικό του εξοπλιςμό κακαριςμοφ, ιτοι: κουβά με δφο κάδουσ, ςφουγγαρίςτρα, διάφορα πανιά υγρισ 

κακαριότθτασ, κ.λπ., είδθ που κα χρειαςτοφν για το ςωςτό κακαριςμό του χϊρου και των αντικειμζνων.  

Θα χρθςιμοποιείται πάντα φρζςκια διάλυςθ απολυμαντικοφ, που πρζπει να αλλάηεται ςυχνά. 

Απαγορεφεται το ςτεγνό ςκοφπιςμα με ςάρωκρο, των εςωτερικϊν χϊρων. Σο ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα και το υγρό 

ςφουγγάριςμα επιβάλλεται. Σα διάφορα ςκουπίδια (π.χ. βαμβάκια, επίδεςμοι, χαρτιά κ.λπ.) που μπορεί να υπάρχουν ςτο πάτωμα, 

πρζπει να μαηεφονται με το χζρι (φορϊντασ γάντια). 

Σο πάτωμα και όλεσ οι επίπεδεσ επιφάνειεσ κα κακαρίηονται και κα απολυμαίνονται δφο φορζσ τθν θμζρα, με τον τρόπο που 

αναφζρκθκε παραπάνω. 

τθν περίπτωςθ που αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά μολφνουν το πάτωμα, πλθν αυτοφ που είναι καλυμμζνου με τάπθτα από λινζλαιο 

ι άλλθ επιφάνεια, καλφπτουμε τθν κθλίδα με χαρτοβάμβακα διαποτιςμζνο με χλωρίνθ 1:10 για μιςι ϊρα ι με ςκόνθ 

διχλωροϊςοκυανουρικοφ νατρίου (NaDCC) για δζκα λεπτά και μετά με γάντια τα μαηεφουμε και πλζνουμε τθν επιφάνεια με το 

ςυνικθ τρόπο. Επιφάνειεσ που είναι καλυμμζνεσ από τάπθτα λινελαίου κα κακαρίηονται με ειδικό κακαριςτικό, ςυμβατό με τθ 

ςφνκεςθ του τάπθτα, εμπλουτιςμζνου με ειδικό κερί ςτίλβωςθσ. Σο κακαριςτικό αυτό δεν κα περιζχει ουςίεσ οι οποίεσ κα 

αλλοιϊνουν τθν ςτιλβωμζνθ επιφάνεια του τάπθτα. 

Οι ςφουγγαρίςτρεσ, τα πανιά κακαριότθτασ κ.λπ., μετά τθν κακθμερινι χριςθ τουσ κα πλζνονται ςε μικρά πλυντιρια που κα 

προςκομίςει γι’ αυτό τον ςκοπό ο ανάδοχοσ από ζνα ςτα δφο κτίρια του Νοςοκομείου. Μζχρι τθν προςκόμιςθ των πλυντθρίων ι 

βλάβθ αυτϊν ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ ο χριςτθσ κα πλζνει καλά τα προαναφερκζντα είδθ ςε κακαρι ςαπουνάδα και κα τα 

τοποκετεί ςε διάλυμα χλωρίνθσ 1:5 (δθλαδι ςε 5 λίτρα νερό βάηουμε 1 λίτρο χλωρίνθ) για 20-30 λεπτά. Μετά κα ξεπλζνονται και 

κα απλϊνονται να ςτεγνϊςουν. 

Οι κουβάδεσ κα πλζνονται και κα τοποκετοφνται ανάποδα για να ςτεγνϊςουν μζχρι τθν επόμενθ που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

Επιςταςία – Αξιολόγηςη Συνεργείου Καθαριότητασ 

Σο ςυνεργείο κακαριςμοφ κα κατευκφνεται γενικά από τθν Επιτροπι Ελζγχου Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. Η Πρόεδροσ τθσ 

Επιτροπισ αυτισ και θ Διευκφνουςα κα δφνανται να προβαίνουν ςε κάκε είδουσ υπόδειξθ, θ οποία κα κρικεί απαραίτθτθ για τθν 

βελτίωςθ τθσ κακαριότθτασ ςτο Νοςοκομείο, ςε ςυνεργαςία και με τον Δ/ντι Ιατρό του κάκε Ιατρικοφ Σμιματοσ ι Εργαςτθρίου. 

Η παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 

προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 

επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και 

παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/16. 
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Ειδικά οι εργαςίεσ του ςυνεργείου κακαριςμοφ (παρουςίεσ, εξοπλιςμόσ. Ωράριο κ.λπ.) που δεν ςχετίηονται με τθν ποιοτικι 

απόδοςθ τθσ εργαςίασ του ςυνεργείου κα ελζγχονται από τον κ. Προϊςτάμενο του Προςωπικοφ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτο αποτελοφμενο από αυτόν προςωπικό ότι ουδεμία εξάρτθςθ ι εργαςιακι ςχζςθ ζχει με το Νοςοκομείο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίηει υπεφκυνο όλεσ τισ ϊρεσ εργαςίασ του προςωπικοφ του, για επίβλεψθ του ζργου και 

επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου που ζχουν οριςκεί ειδικά για τθν εποπτεία και ζλεγχο του κακαριςμοφ των 

κτιρίων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όλο το προςωπικό του να το ζχει αςφαλίςει ςτο ΙΚΑ, ΕΣΑΜ. Σο Νοςοκομείο δεν κα επιτρζπει ςε κανζνα 

εργαηόμενο του ανάδοχου να εργάηεται αν δεν είναι αςφαλιςμζνοσ, από τθσ ενάρξεωσ τθσ ιςχφοσ τθσ ςυμβάςεωσ του Νοςοκομείου 

με τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ αςκενϊν και προςωπικοφ του Νοςοκομείου 

κατά τον χρόνο παροχισ των υπθρεςιϊν του και κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν φφλαξθ των πραγμάτων και υλικϊν του, 

ςτουσ χϊρουσ που κα του διακζςει το Νοςοκομείο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί επίςθσ τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτο ςυνεργείο του και 

είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που ικελε να ςυμβεί ςτο προςωπικό του. Σο 

Νοςοκομείο δεν ζχει καμία αςτικι ι ποινικι ευκφνθ για κάκε αξίωςθ εκ μζρουσ οποιοδιποτε μιςκωτοφ του αναδόχου και 

υποχρζωςι του εξαντλείται πλιρωσ με τθν καταβολι τθσ κατά μινα αμοιβισ του ςτο ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζτει μθνιαίωσ, ονομαςτικά το κακθμερινό πρόγραμμα των εργαηομζνων, περιλαμβανομζνθσ και 

τθσ ετοιμότθτασ on call. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται και εγγυάται ότι θ εργαςία κα εκτελείται με προςοχι και επιμζλεια και κα είναι υπεφκυνοσ ζναντι των 

Κρατικϊν Αρχϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ του χϊρου που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα για όλο το χρόνο εργαςίασ 

του και για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ και φζρει κάκε αςτικι και ποινικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ λόγω πλθμμελοφσ 

κακαριότθτασ των χϊρων, ζναντι του προςωπικοφ των αςκενϊν και των ςυνοδϊν αυτϊν. 

Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο των υποχρεϊςεων που απορρζουν εκ τθσ παροφςθσ, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ, θ 

ενεχυρίαςθ των απαιτιςεϊν του, δθλοφντοσ ρθτϊσ ότι παραιτείται από τϊρα του δικαιϊματοσ τθσ ενεχυριάςεωσ των απαιτιςεων 

του προσ οποιονδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ πιςτωτικό όργανο, Κδρυμα ι Σράπεηα και 

προσ αυτό ακόμα το Δθμόςιο. 

Ο υπεφκυνοσ του αναδόχου οφείλει να ζχει μζχρι τθν λιξθ τθσ παροφςθσ αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου 

κακθμερινά και κακ’ όλο τον χρόνο διάρκειασ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Η επίβλεψθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ κα αςκείται από το Νοςοκομείο δια των αρμοδίων οργάνων του. 

Προσ αποτελεςματικι και ουςιαςτικι επικοινωνία του Νοςοκομείου με τα όργανα του αναδόχου κα τθρείται από το Νοςοκομείο 

Βιβλίο Παρατθριςεων, όπου κα καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ 

ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, κα 

καταχωροφνται κακθμερινά οι τυχόν παραλιψεισ του αναδόχου και τα παράπονα ωσ προσ τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

κακαριότθτασ κακϊσ και θ ςυμπεριφορά του προςωπικοφ του. Σο Βιβλίο Παρατθριςεων κα προςυπογράφουν θ Διευκφντρια τθσ 

Νοςθλευτικισ Τπθρεςίασ εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ενϊ κα προςυπογράφει ο υπεφκυνοσ από πλευράσ ςυνεργείου κακαριςμοφ και κα κεωρείται από τον Δ/κό Δ/ντι ι τον 

νόμιμο αναπλθρωτι αυτοφ. Αντίγραφο των καταχωρίςεων κα προωκείται αυκθμερόν ςτον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται για τθν 

πιςτι ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποδείξεισ. Θα φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό, 

προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθν ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ότι το προςωπικό που κα προςλαμβάνει κα είναι κατάλλθλα ειδικευμζνο, να μθν 

ςυμπεριφζρεται με αγζνεια και αυκάδθ τρόπο και να πλθροί τισ προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ του αναλαμβανομζνου ζργου, 

αποκλειόμενθσ τθσ χρθςιμοποίθςθσ αλλοδαπϊν χωρίσ πράςινθ κάρτα εργαςίασ, ανθλίκων και γενικά ατόμων που δεν ζχουν τισ 

νόμιμεσ προχποκζςεισ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε  ιςχφουςεσ εργαςιακζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. Επιςθμαίνεται 

ιδιαίτερα θ πλιρθσ υγειονομικι καταλλθλότθτα του προςωπικοφ του αναδόχου, ζχοντασ προσ τοφτο αποκλειςτικά τθν ευκφνθ, για 

τοφτο όλο το προςωπικό κα είναι εφοδιαςμζνο με Βιβλιάριο Τγείασ από τθ Δ/νςθ Τγείασ και Δθμόςιασ Τγιεινισ τθσ Νομ. Αυτ/ςθσ 

Φωκίδασ. Τπεφκυνθ ελζγχου φπαρξθσ Βιβλιαρίου Τγείασ και πράςινθσ κάρτασ εργαςίασ ςε ιςχφ ορίηεται θ επόπτρια Δθμόςιασ 

Τγείασ ι εκπρόςωποσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ εργαηομζνου όταν αυτό ηθτθκεί από το Νοςοκομείο με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει ολόκλθρο το προςωπικό του που απαςχολείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου ςτουσ 

κατάλλθλουσ φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, κφριασ και επικουρικισ, όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ, προςκομίηοντασ ςτο 

Νοςοκομείο όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία που προβλζπει θ οικεία νομοκεςία. 
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ειίδα 13 απφ 24 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παίρνει όλα τα μζτρα αςφαλείασ για τθν αποφυγι ατυχθμάτων των αςκενϊν, των επιςκεπτϊν, του 

προςωπικοφ του Νοςοκομείου και του προςωπικοφ του και τθν αποφυγι ηθμιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του εργοδότθ και ςε τρίτουσ 

(ενδεικτικά αναφζρεται θ τοποκζτθςθ προειδοποιθτικϊν πινακιδίων «ΣΟ ΔΑΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΤΓΡΟ» κ.λπ.). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά και να αποηθμιϊνει το Νοςοκομείο για κάκε βλάβθ ι φκορά που κα προξενιςει το 

προςωπικό του ι τα υλικά του, τα μθχανιματα και γενικά τα μζςα που χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου, ςτο προςωπικό 

του Νοςοκομείου, τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό του ι ςε τρίτουσ που ςυνδζονται ι ςυναλλάςςονται με το 

Νοςοκομείο με οποιοδιποτε τρόπο. Σο Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να παρακρατεί από το τίμθμα του αναδόχου το ποςό τθσ 

ηθμιάσ επιφυλαςςόμενο και για κάκε άλλο δικαίωμά του. 

Προςωπικό – Ωράριο Εργαςίασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, αναφορικά 

με τθν παροχι εργαςίασ του προςωπικοφ του, ιδίωσ δε ωσ προσ τθν καταβολι των αποδοχϊν να γίνεται ςφμφωνα με τθ κείμενθ 

Νομοκεςία και μόνο ςε τραπεηικό λογαριαςμό για λόγουσ αςφαλείασ και μθ παρακϊλυςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ κακαριότθτασ, τθν 

τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ κλπ. Παράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ δίνει το δικαίωμα ςτο 

Νοςοκομείο για μονομερι καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

το Νοςοκομείο κα παραδοκοφν αποδεικτικά αςφάλιςθσ των εργαηομζνων ςτο Ι.Κ.Α ι ςε άλλο δθμόςιο οργανιςμό. Αλλοδαποί 

μποροφν να απαςχολθκοφν μόνο εφ' όςον ζχουν τα απαραίτθτα ζγγραφα παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα. Ο εργοδότθσ (Γ.Ν. 

Άμφιςςασ) μπορεί να ηθτιςει οποτεδιποτε οποιαδιποτε πλθροφορία για τθν εργαςιακι ςχζςθ του προςωπικοφ με τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, δεν ζχουν καμία απολφτωσ ςχζςθ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με το Νοςοκομείο, οι δε μιςκοί και αμοιβζσ τουσ, κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ 

επιβάλλονται από τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία, βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο, ο οποίοσ είναι ο μόνοσ 

υπεφκυνοσ ζναντι αυτϊν με τουσ οποίουσ ςυνδζεται με εργαςιακι ι άλλθ ςχζςθ κακϊσ και ζναντι τρίτων εξ’ αφορμισ των ςχζςεων 

αυτϊν. 

Ο ανάδοχοσ απαραίτθτα να διακζτει το ακόλουκο προςωπικό το οποίο αρικμθτικά κα είναι όπωσ αυτό παρουςιάηεται ςτουσ 

παρακάτω πίνακεσ με αντίςτοιχο ενδεικτικό ωράριο και κζςεων εργαςίασ. 

Επιςθμαίνεται ότι το Γ.Ν. Άμφιςςασ δφναται να αυξομειϊςει τον αρικμό του προςωπικοφ εκτιμϊντασ τισ εκάςτοτε υπθρεςιακζσ 

ανάγκεσ με αντίςτοιχθ αυξομείωςθ τθσ αμοιβισ του αναδόχου. 
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ειίδα 14 απφ 24 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΔΕΤΣΕΡΑ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ) 

ΟΡΟΦΟ ΣΜΗΜΑ-ΧΩΡΟΙ 7:00-13:00 09:00-15:00 08:00-11:00 11:00-13:00 8:00-14:00 15:00-19:00 19:00-23:00 
23:00-07:00 
(ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ 
00:00-03:00)  

1οσ 
εξ-ολοκλιρου και 

φυςικοκ/ριο 
6 ϊρεσ x 1 

άτομο     

4 ϊρεσ x 1 
άτομο 

4 ϊρεσ x 1 
άτομο 

3 ϊρεσ 1άτομο 
on call 

2os 

Μ+Γ 
  

3 ϊρεσ x 1 
άτομο   

ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ 
(χειρουργεια, 
εφθμερεία, 

αποςτείρωςθ) 
    

6 ϊρεσ x 1 
άτομο 

3οσ ΠΑΘΟΛ/ΚΗ 
  

3 ϊρεσ x 1 
άτομο   

Ιςόγειο 

Σ.Ε.Ι.-Σ.Ε.Π.-ΓΡ. 
ΚΙΝΗΗ 

6 ϊρεσ x 1 
άτομο     

Διοικθτ. Τπθρ., 
Εργαςτθρια  

6 ϊρεσ x 1 
άτομο    

 

ΚΟΤΖΙΝΑ-ΣΕΧΝ. 
ΤΠΗΡ.-

ΝΕΚΡ/ΜΕΙΟ 
   

2 ϊρεσ x 1 
άτομο  

 
ΜΣΝ 

    
6 ϊρεσ x 1 

άτομο 

ΚΕΦΙΑΠ ΚΕΦΙΑΠ 
   

2 ϊρεσ x 1 
άτομο  

 

 

 

 

20PROC007766991 2020-12-03

ΑΔΑ: 6ΥΥ74690ΒΟ-6ΣΗ



 

ειίδα 15 απφ 24 

 

ΑΒΒΑΣΟ 

ΟΡΟΦΟ ΣΜΗΜΑ-ΧΩΡΟΙ 7:00-11:00 11:00-15:00 08:00-14:00 15:00-19:00 19:00-23:00 
23:00-07:00(ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ 00:00-

03:00)   

 
ΜΣΝ 

  
6 ϊρεσ x 1 άτομο 

  
3 ϊρεσ 1άτομο on call 

 
ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

ΝΟΟΚ. 
4 ϊρεσ x 1 

άτομο 
4 ϊρεσ x 1 

άτομο  
4 ϊρεσ x 1 

άτομο 
4 ϊρεσ x 1 άτομο 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕ 

ΟΡΟΦΟ ΣΜΗΜΑ-ΧΩΡΟΙ 7:00-11:00 11:00-15:00 15:00-19:00 19:00-23:00 

23:00-
07:00(ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ 
00:00-03:00)   

 

ΌΛΟ ΣΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

4 ϊρεσ x 1 
άτομο 

4 ϊρεσ x 1 
άτομο 

4 ϊρεσ x 1 
άτομο 

4 ϊρεσ x 1 
άτομο 

3 ϊρεσ 1άτομο on 
call 

 

ΑΒΒΑΣΟ ΚΑΘΕ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 

ΟΡΟΦΟ ΣΜΗΜΑ-ΧΩΡΟΙ 14:00-20:00 

 
ΜΣΝ 4 ϊρεσ x 1 άτομο 

 

ΩΡΕ ΗΜΗΡΕΙΩ ΩΡΕ ΗΜΗΡΕΙΩ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΝΑ ΕΣΟ 

ΔΕΤΣΕΡΑ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ 51 255 1083,75 13005 

ΑΒΒΑΣΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΣΝ 
(ΤΠΟΛΟΓΙΜΕΝΟ ΣΟ ΜΗΝΑ) 

25 25 116,25 1395 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕ 19 19 91,77 1101,24 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15501,24 
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Σφςταςη και Ποιότητα Υλικών Καθαριςμοφ 

Σα απορρυπαντικά, τα υγρά ςαποφνια, τα απολυμαντικά ςκευάςματα (χλωρίνθ) και πάςθσ φφςεωσ άλλα υλικά που ςχετίηονται με 

τθν κακαριότθτα των χϊρων του Νοςοκομείου, όπωσ ςάκοι απορριμμάτων κ.λπ., κα διατίκενται από το ςυνεργείο κακαριότθτασ 

που κα αναδειχκεί. Οι ςάκοι απορριμμάτων κα αντικακίςτανται κακθμερινά και κα είναι διαφορετικοφ χρϊματοσ από αυτοφσ που 

χρθςιμοποιεί το Νοςοκομείο. 

Σα υλικά κακαριςμοφ επιφανειϊν, τοίχων, δαπζδων, τάπθτα από λινζλαιο και μαρμάρων, ξφλινων κ.λπ. πρζπει να είναι 

υποαλλεργικά, οικολογικά, με δυνατότθτα αραίωςθσ ι μθ, να μθν ξεβάφουν τα χρϊματα, με αυξθμζνθ δυνατότθτα κακαριςμοφ, να 

μθν καμπϊνει το δάπεδο και κα είναι άοςμα, να αναγράφονται τα ςυςτατικά τουσ και να μθν αναμιγνφονται μεταξφ τουσ κατά τθ 

χριςθ  

Επί πλζον να είναι εγκεκριμζνα και καταχωρθμζνα ςε Διεκνείσ λίςτεσ υγιεινισ και ενδεδειγμζνα για ενδονοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ. 

Όςον αφορά τθν χλωρίνθ να αναγράφεται θ περιεκτικότθτά τθσ ςε υποχλωριϊδεσ νάτριο 14%, και να υπολογίηεται για χριςθ τθσ 

ςε αναλογία 1:10 ςε αρκετζσ επιφάνειεσ. Σα υλικά και οι ποςότθτεσ αυτϊν ανά τετρ. Μζτρο που απαιτοφνται για πλιρθ κακαριςμό 

των χϊρων κα αναφερκοφν ςτθν προςφορά κάκε ςυμμετζχοντοσ, αναλυτικά. 

Σο Νοςοκομείο κα προμθκεφει και ο Ανάδοχοσ κα τοποκετεί ςτα δωμάτια νοςθλείασ και τισ τουαλζτεσ, τα παρακάτω υλικά με τισ 

αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ όταν απαιτείται: 

 Χαρτιά τουαλζτασ 2 τεμ. Για κάκε τουαλζτα που βρίςκεται ςτον χϊρο ευκφνθσ του 

 αποφνια αρωματικά μικρά και μεγάλα 

 Χειροπετςζτεσ 

Ο ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν ανκεκτικζσ, χρϊματοσ διαφορετικοφ από του Νοςοκομείου, με δικι 

του δαπάνθ, για να διαφζρουν από εκείνεσ του Νοςοκομείου. 

Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιεί ςτο ζργο ο Ανάδοχοσ κα είναι κατονομαςμζνοσ ςυγκεκριμζνα ςτθν προςφορά, ϊςτε να εγκρικεί 

ι απορριφκεί από τον Εργοδότθ εάν δεν είναι από κάκε άποψθ τζλειοσ και κατάλλθλοσ για τον κακαριςμό και τθν αποφυγι 

ατυχθμάτων ηθμιϊν, φκορϊν και ενοχλιςεων ςτουσ χϊρουσ που κα κακαρίηονται και κα ςυντθροφνται. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί μόνιμα ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου τον αναγκαίο εξοπλιςμό (ιδιοκτθςίασ του) και να 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τον διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ (ςυντιρθςθ και επιςκευι) για τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ και 

τθν άριςτθ ποιότθτα του κακαριςμοφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Λοιμϊξεων. 

ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ολοκλθρϊςει τουσ γενικοφσ κακαριςμοφσ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ, αφότου ζχει ιδθ 

ενθμερωκεί γραπτϊσ για τισ προκζςεισ του Νοςοκομείου, το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα παρακράτθςθσ αντίςτοιχου ποςοφ από τθν 

πιο πάνω ςυμφωνθκείςα αμοιβι ι κιρυξθσ εκπτϊτου του αναδόχου. 

τθν παροφςα Διακιρυξθ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι ενοικιαηόμενοι χϊροι (Κυλικείο). Σο Νοςοκομείο υποχρεοφται να καταβάλει 

ς’ αυτόν τθν αμοιβι που ςυμφωνείται θ οποία είναι δίκαιθ και εφλογθ για το ωσ άνω εκτελοφμενο ζργο. Η αμοιβι δεν επιτρζπει 

για καμία απολφτωσ αιτία (π.χ. υπερωρία, μεταβολι οικονομικϊν  ςυνκθκϊν, αφξθςθ υλικϊν, θμερομιςκίων, αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν κ.λπ.) να είναι μεγαλφτερθ από το ςυμφωνθκζν ποςό. 

Σο Νοςοκομείο δεν κα καταβάλει τθ μθνιαία αποηθμίωςθ, αν προθγουμζνωσ ο ανάδοχοσ δεν προςκομίςει βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ 

και Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599 ότι καταβάλει τισ αμοιβζσ ςτο προςωπικό του μζςα ςτο χρονικό 

διάςτθμα που είχε ςυμφωνθκεί μεταξφ τουσ και το οποίο κα ζχει γνωςτοποιθκεί ςτο Νοςοκομείο από τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ κα ειςπράττει τθν αμοιβι, αφοφ προθγουμζνωσ πιςτοποιθκεί εγγράφωσ, ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα ότι ζχουν 

γίνει οι εργαςίεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί με τον Ανάδοχο και προςυπογράφεται θ πιςτοποίθςθ από τθν Δ/ντρια Ν.Τ. ι εκπρόςωπο 

τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων.  

Με τθν αμοιβι ο ανάδοχοσ εξοφλείται για το ζργο, το κζρδοσ του και τα ζξοδα κάκε φφςθσ, δθλαδι υλικά, αμοιβζσ προςωπικοφ 

του, αςφάλιςτρα, μθχανζσ, ςυςκευζσ, όργανα και γενικά μζςα εκτζλεςθσ του κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ (ζργου) και γενικϊσ για 

κάκε άλλθ δαπάνθ, ζςτω και αν δεν μνθμονεφεται ι προβλζπεται ρθτά. Η απαρίκμθςθ αυτι είναι ενδεικτικι και όχι περιοριςτικι.  

Με τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ ζργου αποκλείεται παντελϊσ θ τυχόν ζκτακτθ αμοιβι ςτον ανάδοχο για οποιονδιποτε λόγο και ο 

ανάδοχοσ ουδόλωσ νομιμοποιείται να εγείρει ανάλογθ αξίωςθ. Δεδομζνου ότι θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί είναι ςφμβαςθ ζργου, 

καμία άλλθ υποχρζωςθ δεν βαρφνει το Νοςοκομείο εκτόσ από τθν καταβολι τθσ ςυμφωνθκείςθσ αμοιβισ και για καμία αιτία το 

Νοςοκομείο δεν υποχρεοφται να καταβάλει οποιοδιποτε άλλο χρθματικό ποςό ςτον ανάδοχο. Σο ζργο κα εκτελείται με ευκφνθ και 

ζξοδα του αναδόχου, που τότε και μόνο δικαιοφται τθν αμοιβι, εφόςον εκτελεί προςθκόντωσ το ζργο και εκπλθρϊνει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του, παράλλθλα και ταυτόχρονα τόςο προσ το Νοςοκομείο, όςο και προσ οποιονδιποτε τρίτο (π.χ. αςφαλιςτικά 

ταμεία, εφορία, προςωπικό κ.λπ.). 
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Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο θ ανάκεςθ όλου ι μζρουσ του αντικειμζνου τθσ ςυμβάςεωσ ςε υπαναδόχουσ, εξαιροφμενων ζκτακτων 

περιπτϊςεων και μετά από αίτθςθ του προσ το Νοςοκομείο με πλιρθ αιτιολόγθςθ του αιτιματοσ, το οποίο αφοφ εξετάςει τουσ 

λόγουσ που κα επικαλείται ο ανάδοχοσ κα δϊςει ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ ικανοποίθςθσ του αιτιματοσ. 

Η ςφμβαςθ ζργου μεταξφ του αναδόχου και του Νοςοκομείου κα μπορεί να διακοπεί μετά από απόφαςθ του Δ του Νοςοκομείου 

ςτθν περίπτωςθ που το Τπουργείο εγκρίνει προςλιψεισ προςωπικοφ κακαριότθτασ για το Νοςοκομείο μασ και εφόςον αυτό 

αναλάβει υπθρεςία χωρίσ καμία απαίτθςθ από τον ανάδοχο. 

Σθν προςφορά κα ςυνοδεφει υποχρεωτικά και πίνακασ με πελατολόγιο τθσ εταιρίασ και πιςτοποιθτικά αυτϊν των πελατϊν, όπωσ 

προαναφζρκθκε και τοφτο κα αποτελεί βαςικό κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ, από τθν οικεία επιτροπι. 

Οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ κα ςυνοδεφουν τθν προςφορά τουσ με ΕΝΣΤΠΑ τα οποία κα ςυμπλθρϊνονται και κα τθροφνται 

απαραιτιτωσ κακθμερινά, ιτοι: 

 Με ζντυπο προγράμματοσ και μεκόδων κακαριςμοφ των χϊρων του Νοςοκομείου μασ, που κα εφαρμόςουν αν τουσ 
ανατεκεί θ κακαριότθτα, θ οποία αποτελεί εξειδικευμζνθ εργαςία προκειμζνου περί Νοςοκομείου. 

 Με ζντυπο κατάλογο για το κακζνα εκ των υλικϊν κακαριςμοφ των επίπλων, μπάνιων, δαπζδων, απολφμανςθσ, 
παρκετίνθσ, χλωρίνθσ για πλφςιμο ςφουγγαρίςτρων, υφαςμάτων, μοκετϊν κ.λπ., όπου κα αναφζρονται υποχρεωτικά: 

i. Η ονομαςία προϊόντοσ 
ii. Η ςφςταςθ του προϊόντοσ και πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά 

iii. Επικινδυνότθτα του προϊόντοσ 
iv. Μζτρα ατομικισ προςταςίασ των υπαλλιλων του ςυνεργείου κατά τθν χριςθ των υλικϊν 
v. Σιμολόγια αγοράσ υλικϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κα γίνει δεκτι και κα αξιολογθκεί από τθν Επιτροπι και κάκε άλλθ πρόταςθ, των ςυμμετεχόντων ςτον 

διαγωνιςμό, θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ και κα αποβλζπει ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν του ςυνεργείου προσ όφελοσ του Νοςοκομείου, πλζον όςων αναφζρονται ςτουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 

Επί ποινισ αποκλειςμοφ κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν οι παρακάτω πίνακεσ 
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ΤΠΟΔΓΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

α/α Γίδνο/Τπεξεζία Δηάξθεηα Σηκή κνλάδαο ρσξίο Φ.Π.Α. Σειηθή ηηκή κε Φ.Π.Α. 

     

ΤΠΟΔΓΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ 

α/α ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΝΟΜΟΘΓΙΑ ΜΓΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

1 Γξγαηηθφ Κφζηνο  (αλαθνξά λνκνζεζίαο)  

2 Γξγνδνηηθέο εηζθνξέο (αλαθνξά λνκνζεζίαο)  

3 Κφζηνο Αλαιψζηκσλ   

4 Λνηπά θφζηε (δηεπθξηλίζηε)   

5 Δηνηθεηηθφ θφζηνο   

6 Γξγνιαβηθφ φθεινο   

7 ΦΠΑ   

 ΤΝΟΛΟ   

εκείσζε: γηα ην α/α 1 θαη 2 ηνπ πίλαθα ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ, λα γίλεη αλαθνξά λνκνζεζίαο. 
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ΜΓΡΟ Δ: Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Δήισζεο  

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[άρθροσ 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

 Ολνκαζία: 5
η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

 Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΔΗ: 99221895 

 Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα 

 Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: κούρα Π. 

 Σειέθσλν: 2265350131 

 Ηι. ηαρπδξνκείν: diax2@gnamfissas.gr diax4@gnamfissas.gr 

 Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάν σπάρτει): www.gnamfissas.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):  

 Κσδηθφο ζην ΚΗΜΔΗ: [-] 

 Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο: προμήθειες 

 Γθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: [Ναη] 

 Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν σπάρτει): 

ΜΓΡΟ ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Γπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Γάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ 

απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ 

ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Γάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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ΜΓΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. πκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

2. Δσξνδνθία 

3. Απάηε 

4. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

5. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

6. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

 

Γάλ λαη, αλαθέξεηαη: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη 

ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

β) [……] 

γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-

ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε») 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 

 

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 
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1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Γιιάδα θαη ζηε 

ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[…….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 

ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 

απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ 

Γάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Δηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

 

[] Ναη [] Όρη 

[.......................] 

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[…...........] 

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε 

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
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[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαii θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[….................] 

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

[] Ναη [] Όρη 

ΜΓΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Γιιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ: 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

ΜΓΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ 

είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 
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Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο 

εάλ: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 

Σππνπνηεκέλνπ Γληχπνπ Τπεχζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 

(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 
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