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Σο Γενικό Νοζοκομείο Αιηωλοακαπνανίαρ - Νοζηλεςηική Μονάδα Αγπινίος  ανακοινώνει όηι έληξε η Β' 

Γημόζια Γιαβούλεςζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηιρ ςπηπεζίερ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ με κωδικό 

 21DIAB000020206, και καηαηέθηκαν ζσόλια-παπαηηπήζειρ από 1 εηαιπεία οι οποίερ επιζςνάπηονηαι. Οι 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ πος έσοςν ζςνηασθεί από ηιρ απμόδιερ επιηποπέρ, δύναηαι να ηποποποιηθούν καηά 

ηην αξιολόγηζη ηων αποηελεζμάηων ηηρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ.                                                                          

                                                                           Η Αναπληρώτρια Γιοικήτρια  

                                                                                                  ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΗ 

Σα στόλια παρατηρήσεις ποσ κατατέθηκαν αναλστικά: 

Όλνκα 
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟ  

Email 
theokord@yahoo.gr 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚH 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ –   

 ΗΠΔΙΡΟΤ & ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ 
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346760 Mail: theokord@yahoo,gr -info@ioniansecurity.gr Αληαπνθξηλόκελνο ζηελ αλαθνίλσζε 

ηεο δεύηεξεο θάζεο ηεο δηαβνύιεπζεο θαη ηνπ παξαξηήκαηνο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ , γηα 

Τπεξεζίεο Καζαξηόηεηνο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο Ν.Μ. Αγξηλίνπ παξαζέησ 

ηνπο θάησζη ιόγνπο ηεο παξέκβαζήο κνπ. ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ελώ ζηελ θύιαμε αλαγξάθεη 

γηα ην πξνζσπηθό ηελ ππνρξέσζε γηα βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ θιπ. ζηελ επαίζζεηε θαη απαηηεηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ θαζαξηζκνύ δελ ηα απαηηεί ελώ όπσο είλαη γλσζηό είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθόκηζε 

βεβαίσζεο εκβνιηαζκνύ. Γηα λα δηαρεηξηζηεί σζηόζν κηα εηαηξεία ηα άλσ δηθαηνινγεηηθά ζεσξώ 

όηη ζα ήηαλ πην αζθαιέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο λα δηαζέηεη θαη ηηο θαηάιιειεο πηζηνπνηήζεηο γηα 

ηελ ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ απηώλ δεδνκέλσλ. ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο έρεη ζπκπεξηιάβεη ηελ 

απαίηεζε λα δηαζέηεη ν θάζε ζπκκεηέρσλ ή εηαηξεία ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο ΔΛΟΣ ΔΝ 

ISO 9001:2015 , ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14001: 2015, ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 45001:2018, θαη δεηεί από ηνλ 

αλάδνρν λα θαηαξηίζεη νδεγίεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ινίκσμεο COVID-19, νη νπνίεο ζα 

ζπλνδεύνληαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο ηήξεζεο νδεγηώλ από ηνλ θάζε αλάδνρν , ρσξίο λα 

πηζηνπνηείηαη ε εκπεηξία απηή από δηαπηζηεπκέλν θνξέα , γηα ηνλ ιόγν απηό πξνηείλνπκε ηα 

θάησζη. ( ελώ ζηνλ πξόρεηξν 3κελν δηαγσληζκό ηεο θαζαξηόηεηνο απαηηνύζε ηελ πξνζθόκηζε 

βεβαίσζεο γηα έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζηελ δηαδηθαζία γηα ηελ πξόζιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο 

δηάδνζεο ηνπ covid-19 θαζώο θαη ηελ έληαμε ζηνλ θαλνληζκό πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ εδώ ζε 

εηήζην δηαγσληζκό δελ ηα ζπκπεξηιακβάλεη ζε κηα πεξίνδν έμαξζεο ηνπ covid θαη ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ) Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο Οη 

νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη, 

επί πνηλή απνθιεηζκνύ, κε ηα πξόηππα ή ηζνδύλακα απηώλ: δ) Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν ISO 27001 : 

2013 , Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηώλ ζην πεδίν εθαξκνγήο παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο ζε ηζρύ, ή άιιν αλάινγν. δ) 

Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν ISO 26000 : 

2010, Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο εθαξκνγήο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ αλσηέξνπ ηύπνπ ζε 

ζέκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο , ή άιιν αλάινγν. ε) Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν ISO 22301 : 2012, Πηζηνπνηεηηθό 

πκκόξθσζεο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο , ή άιιν αλάινγν. Θ) 

Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα κε 

ην δηεζλέο πξόηππν ISO 37001 : 2016 , Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο εθαξκνγήο ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ αλσηέξνπ ηύπνπ ζε ζέκαηα Καηαπνιέκεζεο ηεο Γσξνδνθίαο θαη ηεο 

Γηαθζνξάο , ή άιιν αλάινγν. ΓΙΑ COVID-19 η) α-βεβαίσζε από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν 

θνξέα, όηη έρεη εληάμεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ covid-19 , β-ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ S&W CERTIFICATION , ζύκθσλα κε ηα Τγεηνλνκηθά πξσηόθνιια θαη 

ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ. θ) Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο ( πξνζσπηθά δεδνκέλα) από αλεμάξηεην 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ζην Γεληθό Καλνληζκό γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (GDPR-EE697/2016 ) 

Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζην ζεκαηηθό πεδίν ησλ Τπεξεζηώλ Αζθαιείαο θαη ζε 

ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ησλ πξνζθνξώλ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή 

θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειε γλώζε, εκπεηξία θαη ηθαλόηεηα ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ 

πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ. πγθεθξηκέλα, νη 

ππνςήθηνη απαηηείηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα θαηαζέηνπλ ζηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ 

πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο ηα εμήο: -) νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηώλ, λα έρνπλ εθηειέζεη επηηπρώο ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηνο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. -) Απνδεηθηηθά όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

δηαζέηεη ην ειάρηζην απαηηνύκελν πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηώλ, ην νπνίν λα είλαη 

λνκίκσο αζθαιηζκέλν. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ : Α) ειάρηζην ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ ζηνλ ηνκέα 



δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο, γηα ηηο πέληε (5) ηειεπηαίεο 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, ή ζπλαξηήζεη ηεο εκεξνκελίαο δεκηνπξγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα ή 

έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, θαη' ειάρηζην όξην ην 100% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

δεκνπξάηεζεο, πξν ΦΠΑ. (άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016). β) Δλ ηζρύ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην 

αζηηθήο επζύλεο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 1.000.000.00 έσο 5.000.000,00 

επξώ, θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο γ) Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα, κε ζαθή δηαρσξηζκό ζηε βεβαίσζε 

ηνπ πνζνύ γηα ρξεκαηνδόηεζε θαη πηζηνδνηήζεηο γηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο. (ην Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ .)(Β/3698/16-11-2016) ηελ πεξίπησζε ελώζεσλ ε 

πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο αξθεί λα 

ηθαλνπνηείηαη αζξνηζηηθά από όια ηα κέιε. δ) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ ηεο 

εηαηξείαο όηη δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν 

(2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) 

πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απόθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, σο «πςειήο» ή «πνιύ 

πςειήο» ζνβαξόηεηαο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή 

ββ) δύν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ ώκαηνο 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από δύν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππό αα΄ θαη 

ββ΄ θπξώζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ ζη) Τπεύζπλε Γήισζε 

ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο όηη ε εηαηξεία δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηε από έξγν 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ Φύιαμεο θαηά ηα ηειεπηαία (3) έηε, πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Φνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

απαηηείηαη θάζε κέινο ηεο έλσζεο λα πιεξνί ηνπο σο άλσ όξνπο. 

 Δπραξηζηώ κεηά ηηκήο   

Κνξδνιαίκεο Θεόδσξνο  

 
 

 


