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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313 303061

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών

FAX: 2313 303060

ΑΡΜΟΔΙΑ: Αλεξάνδρα Σαμαρά

E-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
υπ’ αριθμ.

48/2018

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σε συνέχεια:
1) Της Απόφασης που ελήφθη κατά την υπ’ αριθ. 8η/22.3.2018 (Θέμα 81ο) Συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΚΕΣ469064-7ΞΔ) για τη
διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015 και
2) Της υπ’ αριθμ. 1075/2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
(ΑΔΑ: ΩΚΑΩ469064-ΜΨΨ),
προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης –
μυοκτονίας (cpv 71326000-9, Βοηθητικές υπηρεσίες κτιρίων), όπως σημειώνεται στον κάτωθι
Πίνακα. Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε Οικονομικό Φορέα
που ενδιαφέρεται να υποβάλει την οικονομοτεχνική του προσφορά, σύμφωνα με τους όρους
που ακολουθούν:
Σύντομη περιγραφή
ζητούμενης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
υπηρεσίας:
Κατηγορία CPV

Διάρκεια Συμβάσεων

71326000-9, Βοηθητικές υπηρεσίες κτιρίων
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα για τρίμηνη μονομερή
παράταση και επιπλέον εννεάμηνη με τη σύμφωνη γνώμη της
εταιρείας και την έγκριση του Διοικητή του Νοσοκομείου. Σε
περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, το Νοσοκομείο
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί
αντίστοιχος διαγωνισμός.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.800,00€ (τρεις χιλιάδες οκτακόσια συμπεριλαμβανομένου
αναλογούντος ΦΠΑ 24%) στον ΚΑΕ 0429

του

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

7.600,00€ (επτά χιλιάδες
αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%)

του

εξακόσια

συμπεριλαμβανομένου

Σε, κλειστό, σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται
τα εξής:

Τρόπος υποβολής και
αποστολής
προσφοράς:



Ο τίτλος: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
48/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ»



Τα στοιχεία της εταιρείας (Επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας)



Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»

Ο φάκελος πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Νοσοκομείου, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 1, ΤΚ 546 36
Θεσσαλονίκη.
Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της
παρούσας πρόσκλησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Χρόνος υποβολής
προσφοράς:

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να
καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Πέμπτη
12 Ιουλίου και ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Νοσοκομείου.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν
δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
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Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
Α. Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς, που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος και
Β. Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δηλαδή τα οικονομικά στοιχεία
της προσφοράς, ως εξής:
 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.

Περιεχόμενο
προσφοράς:

 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ,
για παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού ελεύθερου
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την
παρούσα Πρόσκληση.
 Σε ιδιαίτερη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο αναλογούν
ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός
θα διορθώνεται από το Νοσοκομείο.
 Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η
τιμή χωρίς ΦΠΑ.
 Προσφορά η οποία υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
κόστους της παρεχόμενης υπηρεσία όπως καθορίσθηκε
κρίνεται ως απαράδεκτη.
Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου.

Αποσφράγιση
προσφορών:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή
13η.6.2018 και ώρα 09:00, στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής και παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους, εφόσον το επιθυμούν.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των λοιπών
προσφορών την ημέρα αποσφράγισής τους έως και την επομένη.

Αξιολόγηση
προσφορών –
Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, προβαίνει στην
αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει Πρακτικό με το
οποίο προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο Ανάδοχο.
Το Πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιείται σε
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κάθε συμμετέχοντα, και ο προσωρινός ανάδοχος καλείται να
υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, σε σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Ο τίτλος: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 48/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ»
Τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα.
Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»
και θα περιέχει:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα
αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης (όχι παλαιότερης των
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.)
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν
και είναι ενήμεροι, τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της
προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα
πιστοποιητικά πρέπει να είναι να είναι πρόσφατης έκδοσης, (όχι
παλαιότερης των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.)
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους/ αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, το
οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το
αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η
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εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού δικαιολογητικών
κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης, το οποίο μαζί με το Πρακτικό αξιολόγησης
επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητή.
Κριτήριο
κατακύρωσης:

Διάρκεια ισχύος
προσφοράς:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει τιμής.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους
Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:

Δημοσίευση:

 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
 Στην ιστοσελίδα του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (www.ahepahosp.gr)

Θεσσαλονίκη, 06.07.2018
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τεχνικές προδιαγραφές
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και καλύπτουν τους
παρακάτω όρους:
1. Διαθέτουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την οποία θα επισυνάψει.
2. Διαθέτουν πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων,
επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να επισυναφθεί μαζί με την κατάθεση της προσφοράς.
3. Διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
4. Μπορούν να πιστοποιήσουν επιτυχή εκτέλεση ανάλογων έργων καταπολέμησης παρασίτων σε κατ΄
ελάχιστον τρία Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., επί τρία (3) έτη αντιστοίχου μεγέθους.
5. Απασχολούν κατ΄ ελάχιστον τρεις επιστήμονες (γεωπόνους, χημικούς, κλπ) εγγεγραμμένους στην σχετική
άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης και τρεις τεχνίτες ως μόνιμο προσωπικό
με διετή εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο (να κατατεθεί πίνακας προσωπικού από την Επιθεώρηση
Εργασίας).
6. Διαθέτουν 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.
7. Να αναλάβουν να εγκαταστήσουν σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου του έργου που θα
πρέπει να περιλαμβάνει σήμανση των θέσεων ελέγχου με barcode.
Η ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άμεσα να εγκαταστήσει δίκτυο δολωματικών σταθμών μυοκτονίας ικανό για την
αποτελεσματική προστασία του Νοσοκομείου. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης. Ο
αριθμός και το είδος των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου.
1. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να είναι
συμπαγή, ώστε να επιτρέπουν την εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης ενός γεύματος, εγκεκριμένα από το
Υπουργείο Γεωργίας για ανάλογη χρήση.
2. Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων θα πρέπει να
πραγματοποιείται κατ΄ ελάχιστον μια φορά το μήνα.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων του Νοσοκομείου, όταν θα δηλώνονται
αριθμημένες οι θέσεις των σταθμών μυοκτονίας. Μετά τις εφαρμογές μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνει
εγγράφως το Νοσοκομείο για τις παρατηρούμενες καταναλώσεις ανά δολωματικό σταθμό.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά διαστήματα το σύνολο των φρεατίων του Νοσοκομείου .

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ
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Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άμεσα να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα
σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο αριθμός και το είδος των παγίδων σύλληψης θα πρέπει να αναφέρεται στην
Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου.
1. Η καταπολέμηση ερπόντων εντόμων θα γίνει στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων με τη χρήση gel,
εφαρμογές που θα επαναλαμβάνονται όποτε παρουσιάζεται δραστηριότητα.
2. Σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους και στο σύνολο των φρεατίων θα γίνονται ψεκαστικές εφαρμογές
υπολειματικότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
3. Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων και οι ενδεδειγμένες εφαρμογές καταστολής θα
πραγματοποιούνται κατ΄ ελάχιστον μία φορά το μήνα.
4. Σε τακτά διαστήματα θα πρέπει να πραγματοποιούνται ψεκαστικές εφαρμογές, περιμετρικά των κτιρίων και
σε κρίσιμα σημεία του περιβάλλοντα χώρου, για την αντιμετώπιση ιπτάμενων εντόμων.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί κλπ)
κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο για τις εφαρμογές που διενεργεί και να
διατηρεί αρχείο των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παρακολούθηση της καταπολέμησης με πρόγραμμα Η/Υ το οποίο θα έχει τις εξής δυνατότητες:
1. Χωροθέτηση παγίδων, σημείων δειγματοληψίας σε κάτοψη του χώρου.
2. Αποθήκευση σε βάση δεδομένων των συμβάντων, επισκέψεων, εφαρμογών και ευρημάτων δικτύων
παρακολούθησης τρωκτικών και ερπόντων εντόμων.
3. Δημιουργία αρχείου ιστορικού επισκέψεων για την παρακολούθηση της πορείας της καταπολέμησης και
έκδοση μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων.
ΓΕΝΙΚΑ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί εφαρμογές μυοκτονίας & απεντόμωσης 3 φορές ανά μήνα, συνολικά
κατ’ ελάχιστο 36 εφαρμογές ανά έτος και επίσης να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση του νοσοκομείου για την
επίλυση του όποιου έκτακτου προβλήματος παρουσίας παρασίτων προκύπτει.
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε ανάλογες δράσεις ελέγχου παρασίτων στη Μονάδα Εφήβων και
στους χώρους του Νοσοκομείου.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο
Γεωργίας, άδειες των οποίων θα πρέπει να καταθέσει στο Νοσοκομείο.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, πρωτόκολλα παρακολούθησης
δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων, καθώς και κατόψεις των δικτύων
παρακολούθησης με επισήμανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο.
4. 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 στον «ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ» την ευθύνη
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5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

ενημέρωσης του οποίου θα έχει ο ανάδοχος, κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει
ο ΕΦΕΤ.
Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο αντικείμενο
επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.
Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα που
απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές, η κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις του
Νοσοκομείου.
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.
Κατά τη 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 εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών και όλων των εργαζομένων στο
Ίδρυμα, να προκαλεί ζημιά στα τρόφιμα.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους εις διπλούν. Οι προσφορές πρέπει να είναι
λεπτομερείς, ως προς την περιγραφή τους, για την καλύτερη ποιοτική σύγκριση.
Ο εργολάβος, κατά την πληρωμή, υποχρεούται να δεχθεί την καταβολή των νόμιμων κρατήσεων.
Ο εργολάβος υπόκειται στον Έλεγχο της Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων που λειτουργεί στο
Νοσοκομείο.
Ο εργολάβος υποχρεούται να εκδίδει αποδεικτικό εκτέλεσης εργασιών (εις διπλούν) το οποίο θα
υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και επίβλεψης του έργου, σύμφωνα με την
σύμβαση που θα υπογραφεί.
Ο εργολάβος να καταθέτει γραπτές προτάσεις σχετικά με την διαπίστωση προβλημάτων που δυσχεραίνουν
την αποτελεσματικότητα της εργασίας του.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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