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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                  Α ΓΡ ΙΝ ΙΟ ,     20     Ι ν π ι ί ν π  2020                             
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                            Αξ. Πξση.11857 
6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                      

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ                           
ΓΔΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ                                                                      

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ         

ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ                                             ΠΡΟ:ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
ΣΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                           

Σαρ. Γ/λζε : 3ν ρικ ΔΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΙΟΤ                                 
Πιεξνθνξίεο : Γνχια Γηαλλνχια                                         

Σει. : 26413-61221  

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ  ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 ρεη. Η ππ.αξηζκ.11731/17-07-2020 απφθαζε Γηνηθεηή ζρεηηθά «ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟY» . 

  Παξαθαινχκε φπσο απνζηείιεηε θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά κέρξη ηελ Πέκπηε   30  Ινπιίνπ 2020 θαη ψξα 
14:00 ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αγξηλίνπ πξνο θάιπςε ησλ 

ηξερνπζψλ αλαγθψλ Απνιχκαλζεο ηεο Ν. Μ.  Αγξηλίνπ.  

 
Αλαιπηηθά 

 Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο η.κ. 572 η.κ.  

 Μαηεπηήξην 53,33 η.κ. 

  Μ.Μ.Α.  84 η.κ.  

 Μ.Σ.Ν 300 η.κ. 

χλνιν ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 1.009,33 η.κ. 

Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο  1.500,00 € κε ΦΠΑ 

 
Η Α Π Ο Λ Τ Μ Α Ν  Η  ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ :  

 
1. Να ζηεξίδεηαη ζε πξνδηαγξαθέο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα κε παξνπζηάδεη θηλδχλνπο γηα ηελ 

πγεία ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

απνιχκαλζε. 

2. Η ηερληθή ηεο απνιχκαλζεο λα έρεη νκνηφκνξθα απνηειέζκαηα, λα είλαη απνηειεζκαηηθή, κε 

νκνηνκνξθία θαξκάθνπ (ηεθκεξησκέλε ) ζην ρψξν. Να κεηψλεη δξαζηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ πνπ ππάξρεη πξηλ ηελ απνιχκαλζε ζην έδαθνο, ζηηο ηξάπεδεο, ηα θξεβάηηα, ηηο 

επηθάλεηεο, ηηο πηπρέο θαη ηνλ αέξα θαη λα αθήλεη ππνιεηκκαηηθή δξάζε κε ηνμηθή (ηεθκεξησκέλε ) 

γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

3. Η απνιχκαλζε λα γίλεηαη κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο, κε απηφκαηεο θαη απινπνηεκέλεο κεραλέο, νη 

νπνίεο λα ππνβάιινπλ ηα απνιπκαληηθά ζην ρψξν κε κνξθή λέθνπο ζηελ ηειηθή θάζε, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη βιάβεο επξηζθφκελσλ κεραλεκάησλ θαη λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε ζρέζε ζεξκνθξαζίαο 

–πγξαζίαο ηνπ ρψξνπ. Να πξνζθνκηζηνχλ θσηνγξαθίεο ησλ κεραλεκάησλ σο αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

4.  Η κέζνδνο ηεο απνιχκαλζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, λα εγγπάηαη ηε κε θζνξά  ή δεκηά εμνπιηζκνχ 

ή εγθαηάζηαζεο απφ  κέηαιιν, πιαζηηθφ γπαιί ή νπνηαδήπνηε άιιν πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν 

θαη νη ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε απνιχκαλζε λα κε ιεηηνπξγνχλ κε έθιπζε 

ζεξκφηεηαο, γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ, έθξεμε, ππξθαγηάο ή αηπρεκάησλ. 

5. Να είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ αζθαιή απφζηαζε θαη λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο  απφ αζθαιή απφζηαζε γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 
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6. Η κέζνδνο απνιχκαλζεο θαη ηα κεραλήκαηα λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ θαηαζθεπήο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηεο απνιχκαλζεο (γηα ρεηξνπξγεία, Μεζ θ.ι.π) νη παξαπάλσ εγθξίζεηο λα 

πξνζθνκηζηνχλ σο απνδείμεηο θαη σο κέξνο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

7. Σα ρεκηθά πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΔΟΦ θαη λα έρνπλ 

απνθιεηζηηθά απνιπκαληηθή – αληηζεπηηθή δξάζε. Να αιιάδνπλ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα. Να 

πξνζθνκηζηνχλ νη εγθξίζεηο ΔΟΦ σο απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

8. Σα απνιπκαληηθά πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη λα έρνπλ ρακειά επίπεδα ηνμηθφηεηαο θαη λα 

κελ επεξεάδεηαη ε δξάζε ηνπο απφ νξγαληθέο χιεο θαη βηνινγηθά πγξά. 

9. Να είλαη βαθηεξηνθηφλα θαη λα θαιχπηνπλ φιν ην επξχ θάζκα ησλ ζχγρξνλσλ απνιπκαληηθψλ –

αληηζεπηηθψλ.  

10. Σα απνιπκαληηθά πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε δνρεία, εξκεηηθά 

ζθξαγηζκέλα, κε ηαηλία αζθαιείαο. Να θέξνπλ εηηθέηεο πνπ λα αλαγξάθνπλ ηνπο αξηζκνχο έγθξηζεο, 

ηα δξαζηηθά ζπζηαηηθά θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα απηψλ, ηηο νδεγίεο πξνθχιαμεο. Η απνζθξάγηζε ζα 

γίλεηαη κπξνζηά ζηνπο αξκφδηνπ ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

11. Σν ζπλεξγείν πξν ηεο έλαξμεο ηεο απνιχκαλζεο ζα ζηεγαλνπνηεί ην ρψξν κε εηδηθέο ηαηλίεο, ψζηε λα 

κελ ππάξρεη δηαθπγή θαξκάθνπ θαη δεκηνπξγία θηλδχλσλ ή κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

12. Η αλάδνρνο εηαηξεία λα απαζρνιεί ππεχζπλν επηζηήκνλα θαη πξνζσπηθφ ην νπνίν λα έρεη εμεηδηθεπηεί 

ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Ο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο ζα παξαβξίζθεηαη 

ππνρξεσηηθά, ζα νξγαλψλεη, ζα θαηεπζχλεη θαη ζα έρεη ηελ επζχλε γηα φιε ηε δηαδηθαζία ηεο 

εξγαζίαο. 

13. Θα είλαη ζπλππεχζπλνο καδί κε ηνλ εξγνιάβν, γηα ηελ ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο ησλ ρψξσλ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ θαη παληφο 

επξηζθνκέλνπ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η αλάδνρνο εηαηξεία ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη αλά πάζα ζηηγκή 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ρψξσλ πνπ γίλεηαη ε απνιχκαλζε θαη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ 

απνιπκάλζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ησλ άιισλ αλαθεξφκελσλ ρψξσλ. 

14. Να ππάξρεη εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο, κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξνζθνκηζηνχλ 

σο κέξνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο απνιπκαλζείο ρψξνο ζα πξέπεη λα 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ην πνιχ ηξηψλ (3) σξψλ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο. 

Καζ’ φιν απηφ ην δηάζηεκα, ν ππεχζπλνο επηζηήκνλαο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο, ζα παξεπξίζθεηαη 

ζην ρψξν γηα επίβιεςε , ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ, ηελ παξάδνζε ησλ ρψξσλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα είλαη απνιχησο ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνηξνπή ηπρφλ θηλδχλσλ. 

       ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο  

Α) Η ιέμε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Β) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο. 

Γ)Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
1) Θα δηελεξγεζεί ηαπηφρξνλα ην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

2)  Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνκηθήο  άπνςεο  πξνζθνξά  βάζεη  ηεο  ηηκήο 

3) ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ ΠΟΤ ΘΑ ΣΑΛΟΤΝ ΔΙΝΑΙ 
ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΔΦΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ. 

4) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ 
Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014)  πνπ λα δειψλεη φηη: 

Απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 
έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  
Να δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), δηαπηζησκέλα απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
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Να δειψλεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
Να δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο  31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 
ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 

εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο- πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή  απφπεηξα δηάπξαμεο 
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο  ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή  λνκνζεζία κε ην λ. κε ην λ. 3691/2008 (Α΄166), ζη ) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 

κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε 
ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ). 

 
 

                                                                                         Ο Γιοικητής  

 

                                                                                                   

 

                                                                                                          ΑΝΓΡΔΑ Σ. ΣΩΛΗ                                                                                                                                                        

  

 

    Δσωτ. Γιανομή                                              
  Γρ. Γιοικητή  

  Οικονομικό  


