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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                           
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                             Α Γ Ρ Ι Ν ΙΟ ,   2 0     I ου ν ί ου  2019                             
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                              Αρ. Πρωτ.8394 
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ         
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                             ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                           
Ταχ. ∆/νση : 3ο χλµ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ                                 
Πληροφορίες : Μαντζαφίνη χρυσάνθη                                          
Τηλ. : 26413-61230,233  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 Σχετ. Η υπ.αριθµ,8345/19-06-2019 απόφαση ∆ιοικητή σχετικά «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» . 
  Παρακαλούµε όπως αποστείλετε κλειστή οικονοµική προσφορά µέχρι την Τρίτη   25  Ιουνίου 2019 και ώρα 
14:00 στο οικονοµικό τµήµα (γραφείο προµηθειών-διαχείριση) του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου προς κάλυψη 
των τρεχουσών αναγκών Απολύµανσης της Ν. Μ.  Αγρινίου.  

 
Αναλυτικά 

• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τ.µ. 572,12 τ.µ.  

• Χειρουργεία 1.327,75 τ.µ και Αποστείρωση 114 τ.µ.  

• Σηπτικό χειρουργείο 175,62 τ.µ. 

•  ΜΜΑ  84 τ.µ.  

• Μ.Τ.Ν 300τ.µ. 

Σύνολο τετραγωνικών µέτρων 2.626,7 τ.µ. 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης για να διενεργηθεί διαγωνιστική 
διαδικασία προυπολογισµού δαπάνης 2.177,22 µε Φ.Π.Α. 

          
 
Η Α Π Ο Λ Υ Μ Α Ν Σ Η  ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ :  
 
 

1. Να στηρίζεται σε προδιαγραφές σύγχρονης τεχνολογίας και να µη παρουσιάζει κινδύνους για την 

υγεία των ανθρώπων που θα έλθουν σε επαφή µε τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την 

απολύµανση. 

2. Η τεχνική της απολύµανσης να έχει οµοιόµορφα αποτελέσµατα, να είναι αποτελεσµατική, µε 

οµοιοµορφία φαρµάκου (τεκµηριωµένη ) στο χώρο. Να µειώνει δραστικά τον αριθµό των 

µικροοργανισµών που υπάρχει πριν την απολύµανση στο έδαφος, στις τράπεζες, τα κρεβάτια, τις 

επιφάνειες, τις πτυχές και τον αέρα και να αφήνει υπολειµµατική δράση µη τοξική (τεκµηριωµένη ) 

για ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

3. Η απολύµανση να γίνεται µε σύγχρονες µεθόδους, µε αυτόµατες και απλοποιηµένες µηχανές, οι 

οποίες να υποβάλλουν τα απολυµαντικά στο χώρο µε µορφή νέφους στην τελική φάση, ώστε να 

αποφεύγονται βλάβες ευρισκόµενων µηχανηµάτων και να µην διαταράσσεται η σχέση θερµοκρασίας 

–υγρασίας του χώρου. Να προσκοµιστούν φωτογραφίες των µηχανηµάτων ως αναπόσπαστο κοµµάτι 

της τεχνικής προσφοράς 

4.  Η µέθοδος της απολύµανσης που θα χρησιµοποιείται, να εγγυάται τη µη φθορά  ή ζηµιά εξοπλισµού 

ή εγκατάστασης από  µέταλλο, πλαστικό γυαλί ή οποιαδήποτε άλλο υλικό που βρίσκεται στο χώρο 

και οι συσκευές που θα χρησιµοποιούνται για τη απολύµανση να µη λειτουργούν µε έκλυση 

θερµότητας, για την αποφυγή κινδύνων, έκρηξη, πυρκαγιάς ή ατυχηµάτων. 
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5. Να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διαδικασίας από ασφαλή απόσταση και να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου και διακοπή της διαδικασίας  από ασφαλή απόσταση για λόγους ασφαλείας. 

6. Η µέθοδος απολύµανσης και τα µηχανήµατα να είναι εγκεκριµένα από κατασκευής για το 

συγκεκριµένο σκοπό της απολύµανσης (για χειρουργεία, Μεθ κ.λ.π) οι παραπάνω εγκρίσεις να 

προσκοµιστούν ως αποδείξεις και ως µέρος της τεχνικής προσφοράς.  

7. Τα χηµικά προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται να είναι εγκεκριµένα από τον ΕΟΦ και να έχουν 

αποκλειστικά απολυµαντική – αντισηπτική δράση. Να αλλάζουν ανά τακτά διαστήµατα. Να 

προσκοµιστούν οι εγκρίσεις ΕΟΦ ως απαραίτητα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς. 

8. Τα απολυµαντικά προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται να έχουν χαµηλά επίπεδα τοξικότητας και να 

µην επηρεάζεται η δράση τους από οργανικές ύλες και βιολογικά υγρά. 

9. Να είναι βακτηριοκτόνα και να καλύπτουν όλο το ευρύ φάσµα των σύγχρονων απολυµαντικών –

αντισηπτικών.  

10. Τα απολυµαντικά προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται να είναι συσκευασµένα σε δοχεία, ερµητικά 

σφραγισµένα, µε ταινία ασφαλείας. Να φέρουν ετικέτες που να αναγράφουν τους αριθµούς έγκρισης, 

τα δραστικά συστατικά και την περιεκτικότητα αυτών, τις οδηγίες προφύλαξης. Η αποσφράγιση θα 

γίνεται µπροστά στους αρµόδιου υπαλλήλους του Νοσοκοµείου.  

11. Το συνεργείο προ της έναρξης της απολύµανσης θα στεγανοποιεί το χώρο µε ειδικές ταινίες, ώστε να 

µην υπάρχει διαφυγή φαρµάκου και δηµιουργία κινδύνων ή µείωση της αποτελεσµατικότητας. 

12. Η ανάδοχος εταιρεία να απασχολεί υπεύθυνο επιστήµονα και προσωπικό το οποίο να έχει εξειδικευτεί 

στο αντικείµενο της εργασίας. Ο επιστηµονικός συνεργάτης της εταιρείας θα παραβρίσκεται 

υποχρεωτικά, θα οργανώνει, θα κατευθύνει και θα έχει την ευθύνη για όλη τη διαδικασία της 

εργασίας. 

13. Θα είναι συνυπεύθυνος µαζί µε τον εργολάβο, για την λήψη µέτρων ασφαλείας των χώρων, του 

προσωπικού του συνεργείου, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των ασθενών και παντός 

 ευρισκοµένου εντός του Νοσοκοµείου. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να βρίσκεται ανά 

πάσα στιγµή σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους των χώρων που γίνεται η απολύµανση και την 

επιτροπή ελέγχου απολυµάνσεων του Νοσοκοµείου ή των άλλων αναφερόµενων χώρων. 

14. Να υπάρχει εµπειρία στο αντικείµενο εργασίας, µε αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα προσκοµιστούν 

ως µέρος των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς. Ο απολυµανθείς χώρος θα πρέπει να 

δύναται να χρησιµοποιηθεί µετά την πάροδο το πολύ τριών (3) ωρών µετά το πέρας της εργασίας. 

Καθ’ όλο αυτό το διάστηµα, ο υπεύθυνος επιστήµονας εκ µέρους της εταιρείας, θα παρευρίσκεται 

στο χώρο για επίβλεψη , την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων, την παράδοση των χώρων στο 

προσωπικό του Νοσοκοµείου για να επαναχρησιµοποιηθεί και θα είναι απολύτως υπεύθυνος για την 

αποτροπή τυχόν κινδύνων. 

 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγµατα. 

       Στην οικονοµική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς  

Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Β) Ο πλήρης τίτλος των υπο προµήθεια ειδών «∆ιαφόρων αναλώσιµων υλικών» και ο αριθµός της 

πρόσκλησης. 

Γ)Τα στοιχεία του αποστολέα 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
1) Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη διαθέτουν CE.  
2) Θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγµα των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση 

αυτών την επόµενη ηµέρα της υποβολής των προσφορών. 
3) Οι τιµές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόµενη τιµή της πρόσκλησης. Σε 

περίπτωση που το υπό προµήθεια είδος είναι καταχωρηµένο στο Παρατηρητήριο Τιµών να αναφέρεται η 
αντιστοιχία του κωδικού του κάθε είδους σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιµών. Κατά την ηµεροµηνία 
κατάθεσης των προσφορών, οι τιµές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιµές του 
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Παρατηρητηρίου Τιµών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε  τον Ν. 4052/2012 άρθρο 
14).   

4)  Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα  από  οικονοµικής  άποψης  προσφορά  βάσει  της  τιµής 
5) Παράδοση υλικών: Τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.  
6) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 
7) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1 και 3 του 

Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)  που να δηλώνει ότι: 
Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  
Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες 
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
Να δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), διαπιστωµένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία. 
Να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας  και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή 
εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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 το ν. µε το ν. 3691/2008 (Α΄166), 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε µε 
το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 
 
 

                                     Ο ∆ιοικητής 

 

                                                                                       ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ                                                                                                                         

  
 
    Εσωτ. ∆ιανοµή                                              

i .  Γρ. ∆ιοικητή 
ii.  Οικονοµικό  


