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Αναρτητέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 24/11/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”
Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 24894

ΠΛΗΡ.:Μ. Καραφέρη
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2
Τ.Κ: 11521 Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210-6426319
e-mail: supplies-dept@hospital-elena.gr

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

Νοσοκομείο Φιλικό Προς
Τα Βρέφη
Baby Friendly Hospital
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας απεντόμωσης - μυοκτονίας, για την
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με το
Παράρτημα Α΄ της παρούσης
ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 20
Το Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ», άρθρο 118
2.

Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

3.

Το Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019), άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του
Ν. 4412/2016 (Α’ 147)»

4.

Το Ν.4542/2018 άρθρο τέταρτο, «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή
Προμηθειών Υγείας»
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5.

Την ανάγκη προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας (σύμφωνα με το άρθρο 118
του Ν. 4412/16 έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), για
την ανάθεση παροχής υπηρεσίας απεντόμωσης - μυοκτονίας για την κάλυψη
των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
2.500,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

6.

Τον κωδικό CPV 90920000-2 της κωδικοποίησης παροχής υπηρεσίας, βάση της
ισχύουσας Κοινοτικής Οδηγίας

7.

Τον ΚΑΕ 0845 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, από τον οποίο
θα καλυφθεί η δαπάνη

8.

Την υπ’ αρ. 26/51/17-11-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου, δια της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια της διαγωνιστικής
διαδικασίας

9.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 1809/0

10. Αριθμός Δέσμευσης: Ω3Ι846904Ε-ΒΦ7
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς, για την
ανάθεση παροχής υπηρεσίας απεντόμωσης - μυοκτονίας για την κάλυψη των
αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.500,00
Ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση και τα
παραρτήματά της, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γραμματεία του
Νοσοκομείου στον
4ο όροφο του Γ’
Κτιρίου (Σχολής
Μαιών)

ΛΗΞΗ
07/12/2021
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 14:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

08/12/2021
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 09:00 π.μ.

Αμφιθέατρο
Κτιρίου Α
(Παλαιό Κτίριο του
Νοσοκομείου)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα
καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
Άρθρο 1ο. Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
Οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν.
4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών
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των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών
συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά τα περιγραφόμενα στο
Μέρος Β'.
Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή,
για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016).
Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών
φορέων, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης
(άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).
Γενική Παρατήρηση:
Όπου ζητούνται δικαιολογητικά συμμετοχής πρωτότυπα, δύναται να κατατεθούν
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφά τους. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).

Άρθρο 2o. Ισχύς προσφορών
Η προσφορά θα ισχύει για τρείς (3) μήνες
διαδικασίας

από την ημερομηνία διενέργειας της

Άρθρο 3o. Κατάθεση και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Γραμματεία του Νοσοκομείου στον 4ο όροφο του
Γ’ Κτιρίου (Σχολής Μαιών), το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 07/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
14.00 μ.μ.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν
παραλαμβάνονται και επιστρέφονται
Προσφορές που δεν θα υποβληθούν με τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται αποδεκτές
και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
Οι προσφορές από τους συμμετέχοντες κατατίθενται ως εξής:
- Δικαιολογητικά συμμετοχής Επί Ποινή Απόρριψης,
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία θα
δηλώνονται τα κάτωθι:
1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73
και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται
από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. ii. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η
προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
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-

Τεχνική προσφορά
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης
Στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού ο χρόνος
παράδοσης των ειδών

-

Οικονομική προσφορά

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάση της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική
άποψη
προσφοράς,
μόνο
βάσει
τιμής
(χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας,
χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές τελικός
Ανάδοχος επιλέγεται κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016 άρθρο 90.

Άρθρο 4ο. Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί κατά την οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα της παρούσης Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, ήτοι την 08/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ένα στάδιο ως εξής:
- Η επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις τεχνικές
προσφορές, και τέλος αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
- Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαναφερθέντων, συντάσσει πρακτικό για τη
διαγωνιστική διαδικασία, με πρόταση για την ανάθεση της προμήθειας στο πρώτο
μειοδότη ανά είδος.

Άρθρο 5ο. Αιτίες απόρριψης προσφοράς
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία
ή/και αιρέσεις
 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά
την κρίση της Επιτροπής του διαγωνιστικής διαδικασίας εξομοιώνεται με
αντιπροσφορά
 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους
τμήματα της προμήθειας
 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά
κεφάλαια της παρούσης
 αν η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά είδος της
παρούσης
 η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016 άρθρα 88 και 89
 ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των τριών (3) μηνών από την
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας
Πρόσκλησης
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Πρόσκλησης

Aρθρο 6ο. Αξιολόγηση διαγωνισμού

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάση της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές τελικός Ανάδοχος
επιλέγεται κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 90.
Άρθρο 7ο. Κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας – Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης
1.
Η Κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας γίνεται από την Αναθέτουσα
Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού, και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. Μετά την
ανακοίνωση της Κατακύρωσης, συντάσσεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει
όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης
2.
Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα
Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύμβαση, ο δε υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να
υπογράψει τη Σύμβαση άμεσα από την επίδοση της πρόσκλησης
3.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν
παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον αμέσως
επόμενο μειοδότη για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια
διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που
προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη
Σύμβαση
4.
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι
υποχρεωμένος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16,
από την
ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης να προσέλθει για την υπογραφή
της σχετικής Σύμβασης
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/16 (έτσι όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 107 του Ν. 4497/17):
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
β. Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ.
2β. του άρθρου 80 του Ν.4412/16)
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 80 του
Ν.4412/16)
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δ. i Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 93 του
Ν.4412/16).
δ. ii. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τη βεβαίωση έναρξης εργασιών
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 άρθρο 105
Άρθρο 12ο. Γενικά
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμφωνιών ισχύουν οι διατάξεις
του Ν.4412/2016 ως και των ειδικών νόμων περί προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών του Δημοσίου, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
Η Διοικήτρια
του Νοσοκομείου
Δρ. Ευαγγελία Δ. Παππά

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Προϊσταμένη Γραμματείας
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΡΕΜΕΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους,
εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, την οποία
θα επισυνάψει σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
2. Πιστοποιητικό διασφάλισης Ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών ελέγχου
παρασίτων, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
3. Πιστοποιητικό ακολουθούμενου συστήματος υγιεινής και ασφάλειας.
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο.
5. Ο ανάδοχος οφείλει να μπορεί να πιστοποιήσει επιτυχή εκτέλεση αναλόγων
έργων καταπολέμησης παρασίτων σε κατ’ ελάχιστο τρία (3) Νοσοκομεία του
Ε.Σ.Υ . Η πιστοποίηση θα γίνει βάσει των εγγράφων που έχουν ήδη
παραδοθεί στα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία και συγκεκριμένα: α) κάτοψη
δικτύου μυοκτονίας, β) μηνιαίες ή τελικές εκθέσεις πεπραγμένων, γ)
πιστοποιητικά επισκέψεων.
6. Σε κάθε εφαρμογή να παρευρίσκεται υπεύθυνος επιστήμονας, ο οποίος
θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας από τη παρασκευή του
υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίηση του, καθώς και τη λήψη των
μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για
επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέμηση.
Η
πιστοποίηση της μόνιμης συνεργασίας των εν λόγω επιστήμονα να
αποδεικνύεται από την σχετική άδεια απεντόμωσης-μυοκτονίας της Εταιρείας
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οποιαδήποτε
μεταβολή στον υπεύθυνο επιστήμονα χωρίς την έγκριση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεπάγεται τις κυρώσεις που
προβλέπει ο νόμος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε κάποια εφαρμογή
δεν παρίσταται υπεύθυνος επιστήμονας ο ανάδοχος θα κηρύσσεται άμεσα
έκπτωτος.
7. Ο ανάδοχος να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς
τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη
διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.
8. Να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για την επίλυση
του όποιου έκτακτου προβλήματος και της παρουσίας παρασίτων έχει
προκύψει, εντός 24 ωρών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
9. Στην αμοιβή του εργολάβου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα,
δαπάνες χημικών προϊόντων , αμοιβές προσωπικού συνεργείων. Το
προσωπικό του εργολάβου ουδεμία σχέση έχει με το Νοσοκομείο. Ο
εργολάβος ευθύνεται αστικά, ποινικά, κοινωνικά για όλο το προσωπικό
του.
10. Οι προσφορές πρέπει να είναι λεπτομερείς ως προς την περιγραφή τους,
για την καλύτερη ποιοτική σύγκριση.
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11. Ο εργολάβος κατά την πληρωμή, υποχρεούται να δεχθεί την καταβολή
των νόμιμων κρατήσεων.
12. Ο εργολάβος υπόκειται στον έλεγχο της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας και
της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων που λειτουργεί στο Νοσοκομείο.
13. Ο εργολάβος υποχρεούται να εκδίδει αποδεικτικό εκτέλεσης εργασιών.
14. Ο εργολάβος θα καταθέτει γραπτές προτάσεις σχετικά με την διαπίστωση
προβλημάτων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας του.
Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά, σκευάσματα
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και
τις άδειες εγκρίσεως των φαρμάκων που θα πρέπει να καταθέσει στο
Νοσοκομείο.
2. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται με ευθύνη της εταιρείας , όπου θα
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και
υγιεινής, καθώς και μέτρα προστασίας των νοσηλευομένων, των εργαζομένων
και των επισκεπτών. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Νοσοκομείο εξαιτίας πράξης ή
παράλειψης της Εταιρείας.
3. Ο ανάδοχος με την προσφορά του οφείλει να περιγράψει ακριβώς τον
εξοπλισμό και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει.
4. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί και να παρακολουθεί το πρόγραμμα
μυοκτονίας-εντομοκτονίας στο Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου».
5. Ο ανάδοχος να έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης με εκθέσεις πρωτοκόλλων,
κάτοψη με χρωματικές ενδείξεις παρουσίας παρασίτων, έκθεση πεπραγμένωνπαρατηρήσεων και να καταθέτει υπόδειγμα στο Νοσοκομείο.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων,
πρωτόκολλα παρακολούθησης δολωματικών σταθμών και παγίδες σύλληψης
ερπόντων εντόμων, καθώς και κατόψεις των δικτύων παρακολούθησης με
επισήμανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο.
7. Οι κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης , οι εκθέσεις πεπραγμένων, τα
αρχεία παρακολούθησης των σταθμών μυοκτονίας και εντομοκτονίας, οι
άδειες σκευασμάτων, τα πιστοποιητικά εφαρμογών και τα όποια σχόλια ή
υποδείξεις θα συμπεριλαμβάνονται στο «Φάκελο ελέγχου παρασίτων»,
την ευθύνη ενημέρωσης του οποίου θα έχει ο ανάδοχος, κατά τρόπο ώστε να
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και ο ΕΦΕΤ.
8. Κατά την διάρκεια του ψεκασμού δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η
εργασία του προσωπικού του Νοσοκομείου από τα συνεργεία του εργολάβου.
Ο ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους του
Νοσοκομείου, να εκθέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και των
εργαζομένων και δεν πρέπει να προκαλεί χημική μόλυνση στα τρόφιμα.
9. Οι προσφορές πρέπει να είναι λεπτομερείς ως προς την περιγραφή τους, για
την καλύτερη ποιοτική σύγκριση.
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10. Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα,
ασφάλεια και διακριτικότητα που απαιτείται , όπως ορίζουν οι διεθνείς
προδιαγραφές και η κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις του
Νοσοκομείου.
11. Η απεντόμωση και μυοκτονία θα γίνεται ανά 15 ημέρες (24 φορές το
χρόνο) και επιπλέον σε έκτακτες περιπτώσεις αναλόγως των αναγκών χωρίς
πρόσθετη αμοιβή. Η εφαρμογή των φαρμάκων θα γίνεται κατά υπόδειξη της
Επόπτριας Δημόσιας Υγείας και της ΕΝΛ.
12. Σε υπόγειους χώρους και κανάλια, κατά υπόδειξη της Επόπτριας Δημόσιας
Υγείας και της ΕΝΛ εκτός από την απεντόμωση και μυοκτονία η οποία θα
γίνεται ανά 15 ημέρες, να γίνεται ψεκασμός με δραστικό φάρμακο, για
ψύλλους, μία (1) φορά το μήνα.
13. Να ειδοποιείται το Νοσοκομείο μία ημέρα πριν από την επίσκεψη του
συνεργείου, ώστε να προετοιμάζονται τα ειδικά τμήματα του Νοσοκομείου.
14. Η διάλυση των φαρμάκων να γίνεται επιτόπου, παρουσία υπαλλήλου ή
επόπτη δημόσιας υγείας του Νοσοκομείου, ο οποίος θα συνοδεύει το
συνεργείο ανά τμήμα.
15. Σε περίπτωση που κατόπιν εκτέλεσης εργασιών, διαπιστωθεί, ότι είναι
αναποτελεσματικές, οι εργασίες θα επαναλαμβάνονται χωρίς επιπλέον χρέωση
και εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης διαπιστωθεί ότι οι εργασίες
απεντόμωσης και μυοκτονίας δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα
το Νοσοκομείο διατηρεί το μονομερές δικαίωμα διακοπής της σύμβασης.
16. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου.
Παρακολούθηση – πιστοποίηση έργου
Για να μπορεί η επιτροπή παρακολούθησης του έργου, ή η Επιτροπή Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων , ή ο προϊστάμενος του τμ. Επιστασίας, ή ο/η Επόπτης Δημ. Υγείας και
οποιοσδήποτε ελεγκτικός φορέας (π.χ. ο ΕΦΕΤ) να πιστοποιεί τις εργασίες που
πραγματοποιούνται , η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο, οφείλει να τηρεί
ενημερωμένο αρχείο το οποίο θα περιέχει:






Κατόψεις των τμημάτων με τους δολωματικούς σταθμούς.
Ενημερωμένο
αρχείο
κατάστασης
παγίδων-δολωματικών
σταθμών
(καταναλώσεις, πιθανή τοποθέτηση νέων σταθμών ή επανατοποθέτηση τους
σε άλλα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων).
Αρχεία με τα συμβάντα, τις επισκέψεις (προγραμματισμένες και έκτακτες) και
τις εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί.
Άδειες σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται.
Πιστοποιητικά εφαρμογών.
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