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Σν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

Σν Π.Δ. 118/07 (ΦΓΗ 150/Α/10-07-07) «Ηαλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Δεκνζίνπ (Η.Π.Δ.)»

2.

Σν Π.Δ. 60/07 (ΦΓΗ 64/Α/16-03-07) «Πξνζαξκνγή ηεο Γιιεληθήο Κνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΓΗ
«Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΓΗ ηεο Γπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΓΗ ηνπ Γπξσπατθνχ
εο

Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 Κνεκβξίνπ 2005»
3.

Σν Κ. 3580/07 (134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Ηνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

4.

Σν Κ. 2286/95 (ΦΓΗ 19/Α/01-02-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»

5.

Σν Κ. 3329/05 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», σο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Κ. 3527/07 (ΦΓΗ 25/Α/09-02-07) «Ηχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ
επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»

6.

Σν άξζξν 27, παξ. 11 ηνπ Κ. 3867/10 (ΦΓΗ 128/Α/03-08-10) πεξί εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκήζεηαο θαη αλάζεζεο
ππεξεζηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 45.000 € ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ άιιν φξγαλν

7.

Σελ κε αξ. 1159/Δ/15 απφθ. Δθηε ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ Απνιχκαλζεο

8.

ηελ κε αξ. 1264/13-10-15 (ΑΔΑ:61Θ04690ΒΟ-Ι1Δ) δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, γηα ηελ δηελέξγεηα
πξφρεηξνπ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ Απνιχκαλζεο
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ ππεξεζία ΑΠΟΘΤΙΑΚΕ (CPV: 90920000-2), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο Δυο
Χιλιάδων Οκηακοζίων Ευρώ (2.800,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ.
Ο παξψλ δηαγσληζκφο αλαξηάηαη ζην site ηνπ Κνζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr, θαζψο θαη ζην site ηεο 5εο Τ.Πε.
Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο: www.dypethessaly.gr
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Άρθρο 1 : Σρόπος και Υρόνος Τποβολής Προζθοράς
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:


ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»



ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΚΖΗΟ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟ ΑΙΦΖΑ»



ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ



ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ



ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Ιέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΖΗΑΖΟΘΟΓΕΣΖΗΑ ΤΙΙΓΣΟΥΕ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο.
1.2. Τπεχζπλε Δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 4 ηνπ Κ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία πξέπεη:
i. λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ
ii. λα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ
iii. λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη αζθαιηζηηθά
ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο)
iv. λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη θνξνινγηθά
ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
v. λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη
εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ Γπηκειεηήξην
vi. λα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
Δεκνζίνπ θαη δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
Δεκνζίνπ
vii. λα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ, ζα
πξνζθνκίζεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, φια ηα απνδεηθηηθά ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ έγγξαθα

2.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΚΖΗΕ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή.

3.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΕ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν
αληίγξαθα. Σα πνζά ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο.

Ε 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 (εθφζνλ ππάξρεη)

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.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη
Τρίηη 03-Νοε-15 θαη ψξα 14:00, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Κνζνθνκείνπ. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ νξηζζείζα
εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.
Άρθρο 2 : Διαδικαζία Διαγωνιζμού
Ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Σεηάρηη 04-Νοε-15 θαη ψξα 10:00 απφ ηξηκειή Γπηηξνπή.
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Οη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά δχλαληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ηαηά ηελ εκέξα απηή, θαη κφλνλ απηή, κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα
ιάβνπλ γλψζε γηα ηα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Ε Γπηηξνπή αθνχ εμεηάζεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθνξψλ, ζηε ζπλέρεηα (ηελ ίδηα εκέξα) ζα πξνβεί ζηελ
νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ θαη ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ, ην νπνίν ζα
θνηλνπνηεζεί ζην αξκφδην απνθαζίδνλ φξγαλν πξνο έγθξηζε. Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο
ηερληθήο αμηνιφγεζεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε θάζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή.
Άρθρο 3 : Σιμές Προζθορών - Νόμιζμα
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.
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 : Υρόνος Ιζχύος Προζθορών
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 : Πληρωμή - Κραηήζεις
Ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) 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.
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν.
Άρθρο 6 : Υρόνος Ιζχύος ύμβαζη
Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. Σν Κνζνθνκείν έρεη
ην δηθαίσκα απηνδίθαηεο παξάηαζεο γηα δχν (2) επηπιένλ κήλεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
αλαδφρνπ. 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 ην έλα (1) έηνο.
Ε ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο
ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξ. 24, παξ. 4 ηνπ Π.Δ. 118/07.

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ
θ.α.α.
______________
ΠΑΠΑΔΡΟΟ ΗΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1.

ΠΡΟΫΠΟΘΓΓΖ ΤΙΙΓΣΟΥΕ
1.1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ εληφο ηεο πξνζθνξάο ηνπο Άδεηα θαηαπνιέκεζεο
εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, εγθεθξηκέλε απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ, ζε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν.

2.

ΤΠΟΥΡΓΩΓΖ ΑΚΑΔΟΥΟΤ
2.1. Ε απνιχκαλζε-εληνκνθηνλία-κπνθηνλία ζα εθαξκνζζεί ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Κνζνθνκείνπ.
2.2. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο κε ηξσθηηθνθηφλα ζθεπάζκαηα
θαη δίθηπν παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ ζε θξίζηκα ζεκεία ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
2.3. Οη επηζεσξήζεηο ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ ζα γίλνληαη
κεληαία, φπνπ ζα ειέγρνληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη νη θαηαλαιψζεηο ηξσθηηθνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ αλά
ζηαζκφ, ζα αλαπιεξψλνληαη νη φπνηεο ειιείςεηο θαη ζα θαηαγξάθνληαη νη αξηζκνί ησλ ζπιιεθζέλησλ
εληφκσλ.
2.4. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ ηθαλφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηιακβάλεηαη
ηνπιάρηζηνλ έλαο επηζηήκνλαο (γεσπφλνο, ρεκηθφο, θηι).Πξνο απφδεημε απηψλ, λα θαηαηεζεί θαηάζηαζε
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ.
2.5. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ νπδεκία ζρέζε έρεη κε ην Κνζνθνκείν. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη αζηηθά, πνηληθά
θαη θνηλσληθά γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.6. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζθεπάζκαηα εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ. Άδεηεο απηψλ ησλ ζθεπαζκάησλ ζα πξέπεη, επί πνηλή απφξξηςεο, λα θαηαζέζεη ζηελ
πξνζθνξά ηνπ.
2.7. ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, ηα δνιψκαηα λα θέξνπλ ηελ έλδεημε «ΠΡΟΟΥΕ - ΔΕΘΕΣΕΡΖΟ», ζε εηδηθέο ζπζθεπέο
πνπ ζα ηα θαζηζηνχλ απξφζηηα ζην αλζξψπηλν ρέξη.
2.8. Γάλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ ζπλερίδεηαη ε θαζεκεξηλή επαλεκθάληζε εληφκσλ θ.ι.π., ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο, ρσξίο άιιε ακνηβή, λα επαλαιάβεη ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθαληζηνχλ φια
ηα έληνκα θαη ηξσθηηθά, κε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ. Γάλ παξφια απηά ζπλερίδεηαη ην
πξφβιεκα, ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη δε δηθαηνχηαη θακία ακνηβή, κε ζπλέπεηα ηελ
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο.
2.9. Ηαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ δνισκαηηθψλ
ζηαζκψλ θαη ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σν θφζηνο γηα
ρξεζηκνπνίεζε επηπιένλ ζηαζκψλ ή παγίδσλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.
2.10. ε πεξίπησζε έθηαθηεο θιήζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί άκεζα (ην αξγφηεξν εληφο
εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξψλ).
2.11. Ηαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, δελ επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδεηαη ε εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ Κνζνθνκείνπ απφ ην ζπλεξγείν ηνπ Αλαδφρνπ. Ο ςεθαζκφο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί δπζνζκία ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Κνζνθνκείνπ, λα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία ησλ αζζελψλ θαη φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή λα
πξνθαιείηαη δεκηά ζηα ηξφθηκα.
2.12. Ο Αλάδνρνο νθείιεη, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα παξαθνινπζεί ην ζχλνιν ησλ θξεαηίσλ ηνπ
Κνζνθνκείνπ.
2.13. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο φπνηεο πξνζβνιέο άιισλ παξαζίησλ (ςχιινη, θνξηνί) θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
2.14. Ο Αλάδνρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζέηεη γξαπηέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ
πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ.

3.

ΣΓΥΚΖΗΕ ΠΡΟΦΟΡΑ

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηγξάςνπλ αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα:
Γ. Κ. ΆΙΦΖΑ - ΠΡΟΥΓΖΡΟ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟ ΓΖΑ ΣΕΚ ΤΠΕΡΓΖΑ ΑΠΟΘΤΙΑΚΕ

ΓΘΖΔΑ 4 ΑΠΟ 5

3.1. Σν ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε κέζνδν ειέγρνπ ησλ ππαξρφλησλ πξνζβνιψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο
παξαθνινχζεζεο παξαζίησλ ζην Κνζνθνκείν, θαη ζπγθεθξηκέλα:
–

Σν ρξνλνδηάγξακκα θαη ην πεξηερφκελν ησλ ηαθηηθψλ επηζθέςεσλ.

–

Σνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν άκεζεο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε ελεξγνχο πξνζβνιήο.

–

Σα είδε θαη ηηο θαηεγνξίεο παξαζίησλ πνπ θαιχπηνληαη.

–

Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ δηέπνπλ ηηο εθαξκνγέο ζε επαίζζεηνπο ρψξνπο.

–

Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ απνιχκαλζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηξφπνπο ηεθκεξίσζεο εξγαζηψλ
θαη πηζηνπνίεζεο απνηειέζκαηνο. Οη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε κέζνδν πνπ είλαη εγθεθξηκέλε
απφ αξκφδην επηζηεκνληθφ ή θξαηηθφ θνξέα, ειιεληθφ ή επξσπατθφ, θαη λα είλαη αζθαιείο γηα ηνπο
αζζελείο, ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο επηζθέπηεο. Ε ηερληθή ηεο απνιχκαλζεο-εληνκνθηνλίαο-κπνθηνλίαο λα
είλαη απνηειεζκαηηθή θαη κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή θαξκάθνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, ρσξίο λα
δηαηαξάζζεη ηε ζρέζε πγξαζίαο-ζεξκνθξαζίαο θαη ρσξίο λα πξνθαιεί θζνξά ή δεκηά κεραλεκάησλ ή
εγθαηαζηάζεσλ.

3.2. Σελ ζηξαηεγηθή θαηαπνιέκεζεο αλά θαηεγνξία παξαζίησλ (κέζνδνη, πιηθά, ρεκηθά ζθεπάζκαηα θιπ) θαη αλά
ρψξν Κνζνθνκείνπ (Παηδηαηξηθέο Ηιηληθέο, Υεηξνπξγεία, Ιαγεηξεία θ.ιπ.).
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