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Α’ ΜΕΡΟΣ :ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Σητεία

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπηρεσίες Καθαριότητας

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός

Επαναληπτικός

διαγωνισµός

µε

κριτήριο

ανάθεσης

την

χαµηλότερη τιµή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του διακοσίων
δύο χιλιάδων Ευρώ (202.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο υλοποιείται από τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –

12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
08/12/2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ

16/11/2010

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

16/11/2010
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Αναλυτικά, το αντικείµενο του Έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου
περιγράφονται στο µέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της προκήρυξης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)
γ. το Μέρος Γ Έντυπα προς συµπλήρωση
I. Οικονοµική Προσφορά
δ. τα Παραρτήµατα
I. Υποδείγµατα Εγγυήσεων
II. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος
III. Σχέδιο Σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα
απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Έργο
Η Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου
Υγείας Σητείας από Ειδικό Συνεργείο, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της προκήρυξης.
Αναθέτουσα αρχή
Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Σητείας.
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Επιτροπή)
Η Επιτροπή που είναι αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού, για την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών καθώς και την υποβολή πρακτικών
προς το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Η επιτροπή συστήνεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
Όργανο Λήψης Αποφάσεων
Το διοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου αποφασίζει για την κατακύρωση ή µη του
διαγωνισµού και για τις ενστάσεις, µετά από εµπεριστατωµένες εισηγήσεις της
ανωτέρω Επιτροπής.
Προσφέρων ή υποψήφιος ανάδοχος ή διαγωνιζόµενος
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο
διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την
αναθέτουσα αρχή.
Εκπρόσωπος
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Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον
ίδιο τον προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του
προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον προσφέροντα ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο προσφέρων µε δήλωσή του, διορίζει ως αρµόδιο για την
παραλαβή των κοινοποιήσεων από την αναθέτουσα αρχή προς τον προσφέροντα.
Στη δήλωση περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του αντικλήτου (ονοµατεπώνυµο,
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.).
Ανάδοχος
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την αναθέτουσα αρχή,
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Κατακύρωση
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του
αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου.
Σύµβαση
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία
καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης.
Προϋπολογισµός
Το εκτιµώµενο από την αναθέτουσα αρχή κόστος για την υλοποίηση του
προκηρυσσόµενου Έργου.
Συµβατικό τίµηµα
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ)
Η Επιτροπή που είναι αρµόδια για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης από
τον ανάδοχο και την παραλαβή των παραδοτέων του Έργου. Η επιτροπή συστήνεται
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
ΑΡΘΡΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας µε την αναθέτουσα αρχή
∆ιεύθυνση έδρας του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας:
Ξεροκαµάρες
Ταχυδροµικός Κώδικας: 723 00
Τηλέφωνο: 0030 28433 40360
Fax: 0030 28430 25352
E-mail: ghsita@ghsitia.gr
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Πληροφορίες: Τµήµα Προµηθειών, κος Κωνσταντουράκης Νικόλαος
ΑΡΘΡΟ 5 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισµός, η σύµβαση καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και
του διαγωνιζόµενου διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από τις
διατάξεις:
1.

το Ν.∆. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ 1-2-95 ) « Προµήθεια του ∆ηµοσίου Τοµέα και

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
2.

του Π.∆. 60/2007, (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2005»,
3.

του

Π.∆.

118/2007

(ΦΕΚ

150/Α/10-7-2007)

«Κανονισµός

Προµηθειών

∆ηµοσίου», όπου αναλογικά εφαρµόζεται,
4.

του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
5.
6.

του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος»,
του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/1011-2005),
7.

του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται

της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών,
σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»
8.Την µε αριθµό πρωτ.1983/10-3-10 απόφαση της υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. “Εφαρµογή Π.Π.Υ.Υ έτους 2010 πιστώσεις 2010& 2011”.
9. Την άρθρο 68 του Ν 3863/2010 ΦΕΚ 115 Α / 15 – 07 – 2010
10. Την υπ’ αριθµ.202/23-09-2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοσοκοµείου για έγκριση επανάληψης του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Αυθεντικό είναι µόνο το κείµενο της παρούσας στην Ελληνική Γλώσσα, περίληψη της
οποίας αποστέλλεται προς δηµοσίευση:
Στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων)
την 16/11/2010. Στον ελληνικό τύπο την 16/11/2010.
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ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο µέχρι την 08/12/2010 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 12.00 π.µ. στο Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας
Σητείας, στο πρωτόκολλο.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήξης
υποβολής προσφορών θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν θα ληφθούν υπόψη στο
διαγωνισµό.
Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µε Courier γίνονται δεκτές, εφόσον
έχουν περιέλθει στα γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας
µέχρι και την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού κατά τα ανωτέρω
αναφερόµενα. Η ηµεροµηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο από
το πρωτόκολλο εισερχοµένων.
ΑΡΘΡΟ 8 ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και στοιχεία του
Φακέλου Προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
Πιστοποιητικά και έγγραφα σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, συνοδεύονται
υποχρεωτικά από νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική επικυρωµένη από το Υπουργείο
Εξωτερικών ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο πρόσωπο ή από την πρεσβεία ή το
προξενείο της Ελλάδας στη χώρα, στην περιοχή της οποίας έχουν συνταχθεί τα
έγγραφα ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το προξενείο της ίδιας χώρας. Σε
περίπτωση διαφορών στη µετάφραση, υπερισχύει το κείµενο στην Ελληνική γλώσσα.
∆ηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που εκδίδονται από άλλες χώρες, είτε θα είναι
νόµιµα επικυρωµένα από το αρµόδιο Προξενείο είτε θα φέρουν τη σφραγίδα
«APOSTILE» σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961 που κυρώθηκε µε
τον Ν. 1497/1984. Επίσηµη γλώσσα κατά την εκτέλεση της Σύµβασης είναι η
Ελληνική. Γλώσσα εργασίας της Σύµβασης ορίζεται η Ελληνική και όλα τα σχετικά µε
αυτή έγγραφα, ανεξαρτήτως εάν αφορούν τον ανάδοχο ή τρίτους, συντάσσονται
οπωσδήποτε στην Ελληνική. Κάθε επικοινωνία του αναδόχου µε την αναθέτουσα
αρχή γίνεται στην Ελληνική. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων εγγράφων του
αναδόχου, από την Ελληνική σε άλλη γλώσσα ή αντίστροφα, το κόστος βαρύνει τον
ανάδοχο. Σηµειώνεται επίσης, ότι όποτε χρειαστεί επικοινωνία του αναδόχου µε την
αναθέτουσα αρχή και τρίτους (αλλοδαπούς φορείς, κλπ) στην αγγλική ή άλλη
γλώσσα, οι αναγκαίες µεταφράσεις και η απασχόληση διερµηνέων εξασφαλίζονται
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από τον ίδιο τον ανάδοχο µε κόστος που βαρύνει τον ίδιο.
ΑΡΘΡΟ

9

ΤΡΟΠΟΣ

ΛΗΨΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

–

ΠΑΡΟΧΗ

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του World
Wide Web

στον ∆ικτυακό τόπο ειδικού Σκοπού του Φορέα για το ∆ι@ύγεια:

http://sites.diavgeia.gov.gr/GHSITIA. Προκειµένου να παραλάβουν την προκήρυξη,
σε έντυπη µορφή, εφόσον το επιθυµούν, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες (από ώρα 08.00 έως 14.00) στο Γενικό
Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Σητείας , Τµήµα Προµηθειών, τηλ: 28433 40360 FAX:
28430 25352. Για την παραλαβή της προκήρυξης προβλέπεται κόστος 20.00 ευρώ.
Οι παραλαµβάνοντες την προκήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία
του ενδιαφεροµένου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail). Σε
περίπτωση που οι παραλήπτες της προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό
αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την αναθέτουσα αρχή, νέο πλήρες
αντίγραφο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν από την αναθέτουσα αρχή,
υποβάλλοντας γραπτώς τα ερωτήµατά τους στο πρωτόκολλο του Γενικού
Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης το αργότερο µέχρι
02/12/2010 και ώρα 14.00 µ.µ.. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης θα παρέχονται από την Αναθέτουσα
Αρχή το αργότερο µέχρι την 02/12/2010.

ΑΡΘΡΟ 10 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
•

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή συµπράξεις προσώπων που υποβάλλουν

κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο (δ) του παρόντος
άρθρου
•

κοινοπραξίες. Επίσης πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν, υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο
2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς
συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Οι ανωτέρω δικαιούµενοι συµµετοχής
στο διαγωνισµό απαιτείται να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
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προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό
επιµελητήριο ή µητρώο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι ή να
προσκοµίσουν

ένορκη

βεβαίωση

ή

πιστοποιητικό

υπό

τους

όρους

που

προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Οι κάθε µορφής
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή σε σύµπραξη/ένωση
στον διαγωνισµό καλύπτει την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας του στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή που
έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε
.β)

Κάθε

νοµικό

ή

φυσικό

πρόσωπο

που

συµµετέχει

αυτόνοµα

ή

σε

σύµπραξη/ένωση στον διαγωνισµό δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο
διαγωνιζόµενο σχήµα. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία
όλα τα διαγωνιζόµενα σχήµατα, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο.
γ) Σε περιπτώσεις εταιριών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, οι θυγατρικές τους,
δεν δικαιούνται να συµµετέχουν σε άλλη προσφορά, πέραν αυτής στην οποία
συµµετέχει η µητρική εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από τη
διαδικασία όλα τα διαγωνιζόµενα σχήµατα, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχουν
είτε η µητρική είτε η θυγατρική εταιρία. Επίσης δεν δικαιούνται να συµµετέχουν σε
παραπάνω από ένα σχήµατα θυγατρικές της ίδιας εταιρείας.
δ) Οι συµπράξεις/ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή
για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το
προκηρυσσόµενο µε την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση/σύµπραξη
προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την
ένωση/σύµπραξη πριν από την υπογραφή της σύµβασης να συστήσει
κοινοπραξία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων (περί κοινοπραξίας επιτηδευµατιών). Τα µέλη των συµπράξεων/
ενώσεων προσώπων θα συµµετέχουν στην κοινοπραξία που θα συσταθεί σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, µε την ίδια σύνθεση µε αυτήν της προσφοράς. Η κοινοπραξία που
θα συσταθεί θα έχει ως σκοπό την εκτέλεση του προς ανάθεση Έργου, και αυτό θα
αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία των µελών της κοινοπραξίας, η οποία θα
κατατεθεί στην αρµόδια φορολογική αρχή πριν την έναρξη των εργασιών της
σύµβασης, για τη λήψη αριθµού φορολογικού µητρώου. Η κοινοπραξία θα τηρεί τα
προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ.
Σε

κάθε

περίπτωση,

τα

µέλη

της

ένωσης/σύµπραξης
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ευθύνονται

έκαστο

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του Έργου έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής.
ε) Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη ή αποφάσεις των
∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιριών που µετέχουν στη ένωση. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της προσφερόµενης
υπηρεσίας ή παραδοτέου ή του µέρος αυτών που αντιστοιχεί στον καθένα στο
σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης
ευθύνεται για το σύνολό της. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του Έργου, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε
περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος
της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης
της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις
δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει
να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ή της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
1.

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10.

2.

Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει
από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από εθνικές, νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις και επίσης όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάριση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από
εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

3.

Όσοι έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

4.

Όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
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αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 45 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήµατα

του

Αγορονοµικού

Κώδικα,

σχετικό

µε

την

άσκηση

της

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
5.

Όσοι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το οποίο η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο.

6.

Όσοι δεν είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους
υποχρεώσεις.

7.

Όσοι δεν αποδεικνύουν την οικονοµική και τεχνική επάρκειά τους σύµφωνα µε
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής.

8.

Όσοι αποδειχθεί ότι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη.

9.

Όσοι, µε βάση τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, απαγορεύεται να
συµµετέχουν σε διαγωνισµούς παροχής υπηρεσιών του ∆ηµοσίου.

10.

Όσοι υποβάλλουν προσφορές µόνο για τµήµα του Έργου.

11.

Στην περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
όσοι

δεν

προσκοµίσουν

συµφωνητικό

µεταξύ

των

µελών

της

ένωσης/κοινοπραξίας, το οποίο θα αφορά το Έργο.
12.

Οι εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, είτε αυτόνοµα, είτε ως µέλη ένωσης ή
κοινοπραξίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 4 του Ν 3310/2005.

13.

Κάθε προσφορά για την οποία ο εκπρόσωπος του προσφέροντος, σε
περίπτωση νοµικού προσώπου, δεν προσκοµίσει κατά την υποβολή της
προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης (για τις προσωπικές
εταιρείες και τις ΕΠΕ καταστατικό και πιστοποιητικό µεταβολών από το
πρωτοδικείο, για τις ανώνυµες εταιρείες καταστατικό, πρακτικό εκπροσώπησης
και ΦΕΚ δηµοσίευσής του).

14.

Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε
απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου
Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.

15.

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε
τις παραπάνω κυρώσεις.

16.

Οι ενώσεις φυσικών ή και νοµικών προσώπων, σε περίπτωση που
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής
ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
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ΑΡΘΡΟ 12 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) µήνες
προσµετρούµενους από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού
καθώς και για τον χρόνο που η Αναθέτουσα Αρχή τυχόν τους ζητήσει να
παρατείνουν την προσφορά τους κατά τα κατωτέρω οριζόµενα.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη
προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την
Επιτροπή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
παραπάνω οριζόµενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ο διαγωνισµός ακυρώνεται.
Μετά την υποβολή της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι σε
περίπτωση που τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή:
α) θα παρατείνει το χρόνο ισχύος της προσφοράς για µέγιστο χρονικό διάστηµα
µέχρι και δώδεκα (12) µήνες,
β) εφόσον έχει εκδοθεί υπέρ αυτού κατακυρωτική πράξη των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού, θα παρατείνει περαιτέρω το χρόνο ισχύος της προσφοράς του για
µέγιστο χρονικό διάστηµα µέχρι 120 ηµερολογιακές ηµέρες.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσµεύει όµως τον διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.
Σε περίπτωση παράτασης της ισχύος των προσφορών, η υποχρέωση παράτασης εκ
µέρους του διαγωνιζοµένου εκτείνεται και στην εγγύηση συµµετοχής για ισόχρονο
διάστηµα.

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος
του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο
προσφέρων, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καµία
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της
απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της προκήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται
όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα
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διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 14 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου δεν γίνονται
δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των παραρτηµάτων της,
των οποίων θεωρείται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συµµετοχή στο
διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού
προσώπου.
Οι προσφορές µπορεί να υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ηµέρα του
διαγωνισµού και µέχρι την ώρα διενέργειάς του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
7 της παρούσας. Η υποβολή µπορεί να γίνει και µέσω συστηµένης ταχυδροµικής
αποστολής ή µέσω αποστολής µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφορών. Σε αυτήν την
περίπτωση θα ληφθούν υπ’ όψιν οι προσφορές που παρελήφθησαν έως και την
ηµέρα και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών
που θα έχει αρχίσει αποκλειστικά κατά την παραπάνω ηµέρα και ώρα συνεχίζεται
µέχρι και την υποβολή των φακέλων προσφορών όλων των διαγωνιζοµένων. Οι
προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την διενέργεια του διαγωνισµού,
δεν αποσφραγίζονται αλλά

παραδίδονται στην Επιτροπή,

προκειµένου

να

αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες προσφορές.
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν
έφθασαν έγκαιρα στην Επιτροπή, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η αναθέτουσα αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της
προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Απαγορεύεται

η

χρήση

αυτοκόλλητων

φακέλων

που

είναι

δυνατόν

να

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος τους σχετικούς συνοδευτικούς
πίνακες και παραρτήµατα της προκήρυξης, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση
οδηγίες.
Σε

περίπτωση

που

στο

περιεχόµενο

της

προσφοράς

χρησιµοποιούνται

συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι
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υποχρεωτικό για τον προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την
επεξήγησή τους.
Ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του ότι έλαβε πλήρη γνώση
όλων των όρων της προκήρυξης, η οποία γνώση θεωρείται δεδοµένη µε την
υποβολή της προσφοράς.
Εξάλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι
είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του
Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης µεθόδων, εργαλείων, υλικών,
ειδών εξοπλισµού κλπ που θα απαιτηθούν για το Έργο και ότι έχουν µελετήσει όλα
τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο διαγωνισµού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαµβάνεται
υπόψη.
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση
όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις επί των υποβληθεισών
προσφορών δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή και λαµβάνονται
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και δε
θεωρείται αντιπροσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα αναλυτικά στο άρθρο 23 της
παρούσας.
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα,
δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’
όσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" σε όλες τις σελίδες και θα
υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα

•

Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής

•

Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης

•

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού

•

Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα

•

Η ένδειξη «Παρακαλούµε να µην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο».

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
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στοιχεία ως εξής:
•

Στον

κυρίως

φάκελο

προσφοράς,

τοποθετούνται

όλα

τα

ζητούµενα

δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής.
•

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

•

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως,
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο προσφοράς, µε την
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
προσφοράς.
Όλα τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα παραµείνουν στην διάθεση του Γενικού
Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν
ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη
από τον προσφέροντα ή το νόµιµο Εκπρόσωπό του, η δε Επιτροπή πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης. Οι προσφορές πρέπει
να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στην προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα ή του
νόµιµου Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του Πρωτοτύπου θα πρέπει να
µονογράφονται από τον ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 16 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους
τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
1) αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε την µορφή επιστολής προς την
Αναθέτουσα Αρχή στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο διαγωνιζόµενος που
υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του
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διαγωνιζόµενου (σε περίπτωση ένωσης / σύµπραξης από τον κοινό εκπρόσωπο που
ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συµµετέχοντες στην ένωση / σύµπραξη).
2)

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, που πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού,

να περιλαµβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας
Σητείας,
δ) τα στοιχεία της διακήρυξης: Αριθµός ∆ιακήρυξης, Αντικείµενο Ανοικτού
Επαναληπτικού
«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

∆ιαγωνισµού
ΤΩΝ

για

την

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

επιλογή

αναδόχου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

του

ΤΟΥ

Έργου

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ»
και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού,
ε) τον αριθµό της εγγύησης,
στ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% επί του συνολικού προϋπολογισµού του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ),
ζ) την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου δίνεται
η εγγύηση,
η) να αναφέρεται ότι έχει ισχύ µέχρι την επιστροφή της,
θ) τους όρους όπως αναφέρονται στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι.
Σε περίπτωση ένωσης/σύµπραξης, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να
καλύπτει την ευθύνη όλων των µελών της ένωσης, οι οποίοι θα αναφέρονται στο
σώµα αυτής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ
στους λοιπούς προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία
οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους διαγωνιζόµενους στην περίπτωση
απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει
εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή παραίτησης από
αυτά.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στο
προκαθορισµένο από την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστηµα, η εγγύηση
συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγγύηση συµµετοχής
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εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών
αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση τους ξενόγλωσσων κειµένων στην Ελληνική γλώσσα σύµφωνα
µε τα οριζόµενα περί µετάφρασης στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρο 454).
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Ι.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του
γνησίου υπογραφής, στην οποία:
i.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού,

ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
■ ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σύµφωνα
µε το άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως έχει ενσωµατωθεί στο
ελληνικό δίκαιο µε το άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, για:
Α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Β. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου.
Γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
∆. Νοµιµοποίηση Εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο
1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
■ ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
■ ∆εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
■ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (για την κύρια και επικουρική ασφάλιση)
ενήµεροι,
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■ Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο µε αναφορά στο ειδικό επάγγελµά
τους. Σε περίπτωση αλλοδαπού διαγωνιζόµενου ότι είναι εγγεγραµµένος στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις
της χώρας εγκατάστασης,
■ τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990
(Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα),
iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 25 της παρούσας.
Σηµείωση: Στην υπεύθυνη δήλωση δεν είναι υποχρεωτική η αναλυτική
αναφορά στα παραπάνω, αρκεί η αναφορά στο παρόν άρθρο.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Πρόσθετα, οι προσφέροντες θα συµπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή
παραρτήµατος,

τις

παρακάτω

αναφερόµενες

πληροφορίες,

δηλώσεις

ή

πιστοποιητικά, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση:
1. ∆ικαιολογητικά από τα οποία µπορεί να αποδειχτεί η χρηµατοπιστωτική και
οικονοµική τους ικανότητα, που επιτρέπεται να είναι κατάλληλες τραπεζικές
βεβαιώσεις ή ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου των εργασιών τους κατά τα τρία (3)
προηγούµενα οικονοµικά έτη (2007, 2008, 2009).
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ –
ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδοµή, την κατάρτιση και εµπειρία του
απασχολούµενου προσωπικού και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου
Έργου καθώς και περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων
από αυτούς υπηρεσιών τους.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή του
φυσικού προσώπου µε τον κατάλογο και την συνοπτική περιγραφή των
κυριότερων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο έργων, τα οποία υλοποίησαν
και διαχειρίστηκαν κατά την προηγούµενη τριετία µέχρι τη δηµοσίευση της
παρούσας, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και
του παραλήπτη, αναφέροντας χωριστά τις εν ενεργεία και τις περαιωµένες και
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παραληφθείσες

συµβάσεις.

Για

όλα

τα

παραπάνω

να

προσκοµισθούν

πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις. Αν οι παραλήπτες των
έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται µε
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα
αρχή. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, δήλωση του εργοδότη των σχετικών
συµβάσεων.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση από την οποία να προκύπτει ότι :
Ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και τους οποίους
δέχεται ανεπιφύλακτα
a. Ότι επισκέφθηκε τους προς καθαριότητα χώρους και έλαβε γνώση των
τοπικών συνθηκών εργασίας και
b. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ο αριθµός των ατόµων που
προτίθεται να διαθέσει για την εκτέλεση του έργου.
Όπου απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση, νοείται για τους µεν ηµεδαπούς Υπεύθυνη
∆ήλωση σύµφωνα µε τον Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού
προσώπου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε
αλλοδαπούς, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από
επίσηµη µετάφραση του στα Ελληνικά.
Το σύνολο των παραπάνω εγγράφων επικυρώνονται από την αρµόδια αρχή της
χώρας εγκατάστασης και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στα ελληνικά.
Η Επιτροπή είναι δυνατόν να καλέσει τους διαγωνιζόµενους να αποσαφηνίσουν ή
να συµπληρώσουν τα νοµίµως υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. Οι
διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα αποσαφηνιστικά αυτά στοιχεία
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την
Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 17 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα
φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης του άρθρου 21 και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη,
µπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικές µε την
Τεχνική Προσφορά και οι Προσφέροντες υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή να
παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν.
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 και µε ποινή αποκλεισµού ο φάκελος
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πρέπει ν περιλαµβάνει επιπλέον α) τον αριθµό των εργαζοµένων και β) τις ηµέρες
και τις ώρες εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 18 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη "Οικονοµική Προσφορά". Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς
θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής
προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".
Οι τιµές για το Έργο, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, µε ακρίβεια δύο δεκαδικών
ψηφίων.
Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 και µε ποινή αποκλεισµού ο φάκελος
πρέπει να περιλαµβάνει α) Την συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται
οι εργαζόµενοι. β)Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης
φύσως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων γ) Το ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. δ) Τα τετραγωνικά µέτρα
καθαρισµού ανά άτοµο. Στην προσφορά πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους,

των αναλωσίµων υλικών

καθαριότητας (απορρυπαντικά, απολυµαντικά σακουλάκια και σακούλες πλαστικές)
του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων
κρατήσεων. Στην σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον εργολάβο θα περιλαµβάνονται
τα στοιχεία α΄ έως και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα, εφ’ όσον δεν κρίνει επαρκή την τεκµηρίωση ή δεν
υποβληθεί καν τεκµηρίωση, να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την απόρριψη των
προσφορών.
Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις
%, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος
Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή.
Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους,
να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών.
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Οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου .
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δε
δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρο το Έργο που αποτελεί αντικείµενο της παρούσης, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του οργάνου λήψης
αποφάσεων, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής.
Προσφορές

που

το

συνολικό

τίµηµά

τους

(χωρίς

ΦΠΑ) υπερβαίνει

την

προϋπολογισθείσα δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών που
έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δηµόσια, από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης
των προσφορών στα γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας,
παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων
τους, εφ’ όσον το επιθυµούν. Κατά την παραπάνω ηµεροµηνία οι παρευρισκόµενοι
λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους
υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν,

µπορούν να

πληροφορηθούν,

κατόπιν

έγγραφης αιτήσεώς τους στην Επιτροπή, το περιεχόµενο των άλλων προσφορών σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, εκτός από τα στοιχεία και τις πληροφορίες
που έχουν την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα», ύστερα από
σχετική ειδοποίησή τους από την Επιτροπή και µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ειδοποίηση εκ µέρους της Επιτροπής.
Οι φάκελοι των προσφορών κατά την παραλαβή τους από την επιτροπή αριθµούνται
και µονογράφονται. Η µονογραφή έχει την έννοια ότι ο φάκελος δεν έχει
παραβιαστεί. Η Επιτροπή συντάσσει επί τόπου πίνακα των προσφορών που
υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση
συµµετοχής,

µονογράφονται

δε

από

µέλη

της

επιτροπής

τα

πρωτότυπα

δικαιολογητικά.
Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά
µονογράφονται και στη συνέχεια φυλάσσονται.
Μετά

την

αποσφράγιση

των

προσφορών

η

Επιτροπή

καταγράφει

τους

προσφέροντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει
(χωρίς να ελέγξει την συµµόρφωση των προσφορών προς τους όρους της
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προκήρυξης).
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να
σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι
πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά
στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η επιτροπή
συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 20 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, στην ίδια ή διαφορετική συνεδρίαση, η
Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν
υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συµµετοχής και καταγράφει τα αποτελέσµατα
του ελέγχου σε πρακτικό της, το οποίο αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή,
εισηγούµενη την αποδοχή ή την αιτιολογηµένη απόρριψη των προσφορών των
διαγωνιζοµένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα
υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Η απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται εγγράφως (ταχυδροµικώς ή µε τηλεοµοιοτυπία)
στους υποψήφιους Αναδόχους.
Η Επιτροπή, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να
παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του
άρθρου 16 µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους
ζητηθούν.
Από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού θα αποκλειστούν όσοι εκ των
διαγωνιζοµένων δεν έχουν υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά ή όσοι δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των άρθρων 10 - 16 της παρούσης.
Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση
τυχόν υποβληθεισών κατά το πρώτο στάδιο, η Επιτροπή ορίζει την ηµεροµηνία
ανοίγµατος

των

Φακέλων

των

Τεχνικών

Προσφορών

και

ενηµερώνει

µε

τηλεοµοιοτυπία τους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.
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ΑΡΘΡΟ 21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, οι σφραγισµένοι Φάκελοι
Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως
προς τα δικαιολογητικά - στην επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες
Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται.
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου η Επιτροπή αποσφραγίζει σε
ανοικτή

συνεδρίαση,

µετά

από

σχετική

πρόσκληση

προς

τους

νοµίµους

εκπροσώπους των διαγωνιζόµενων που δεν αποκλείσθηκαν κατά το προηγούµενο
στάδιο, του Φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς και καταγράφει και µονογράφει κατά
φύλλο τα περιεχόµενά τους (πρωτότυπα) και συντάσσει σχετικό Πρακτικό.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή (σε κλειστές συνεδριάσεις) θα ακολουθήσει την παρακάτω
περιγραφόµενη διαδικασία:
α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών (όλων όσων έγιναν
αποδεκτοί από την πρώτη φάση του διαγωνισµού) προκειµένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό
της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από
αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στο στάδιο αυτό ταχυδροµικώς ή
µε τηλεοµοιοτυπία και µετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας υποβολής
προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η Επιτροπή ορίζει την ηµεροµηνία
ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής
αξιολόγησης στο χώρο διενέργειας του διαγωνισµού σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί µε σχετική έγγραφη πρόσκληση της Επιτροπής προς τους
ενδιαφερόµενους των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
προηγούµενο στάδιο, ενώπιον των τυχόν επιθυµούντων να παρευρίσκονται
εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Επιτροπή στους
Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
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Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ακολουθήσει την
παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία:
α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να
διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προκήρυξης
και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει
απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
β. Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονοµικών προσφορών,
που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της
διαδικασίας διενέργειας. Η Επιτροπή διαµορφώνει το κόστος κάθε προσφοράς, το
οποίο ορίζεται µε βάση τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΑΡΘΡΟ 22 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το
όργανο λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε απαιτούµενου από την προκήρυξη δικαιολογητικού,
2. Έλλειψη

πλήρους

και

αιτιολογηµένης

τεκµηρίωσης

των

ελάχιστων

προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 10,
3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από τον ζητούµενο,
4. Προσφορά που δεν καλύπτει τους όρους της προκήρυξης,
5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της προκήρυξης,
6. Προσφορά που η προσφερόµενη εγγύηση είναι µικρότερης χρονικής διάρκειας
από την ελάχιστη ζητούµενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθµό ετών και δεν
καλύπτει το σύνολο της προσφερόµενης λύσης,
7. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του
Έργου.
8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
9. Προσφορά υποψηφίου αναδόχου µε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις που
ζητούνται από τη Επιτροπή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 23 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από
προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς
του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δε θεωρείται
αντιπροσφορά.
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Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή, µέσα σε
εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι
µικρότερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τότε που θα ζητηθούν από την
Επιτροπή.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 24 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:
α. κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού,
β. της συµµετοχής προσφέροντα στο διαγωνισµό,
γ. κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού, ως και την κατακυρωτική
απόφαση.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή ως εξής:
α. κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος
από τη δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής

των

προσφορών.

Για

τον

καθορισµό

της

προθεσµίας

αυτής

συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην
περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το
αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
β. κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν στη
συµµετοχή προσφέροντα σε αυτόν, ή της νοµιµότητας της διενέργειας του ως προς
τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προφορών κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας
από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια
Επιτροπή και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότησή της.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προσφέροντα σε διαγωνισµό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της
υποβολής της.
γ. κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική
απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από της
γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόµενους.
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Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται,
εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται
το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των 10 εργάσιµων ηµερών
µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
δ. κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα
των δικαιολογητικών του άρθρου 25 της παρούσας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών
(3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται
(µειοδότης του διαγωνισµού), εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των 10 εργάσιµων ηµερών
µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους.
Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε
βάρος τους, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
έκδοσή

τους.

Επί

της

προσφυγής αποφαίνεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του

Νοσοκοµείου, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του
∆ηµοσίου (άρθρο 15 Π.∆. 118/2007 και άρθρο 35 του Ν. 3377/2005/ΦΕΚ 202/Α/1905-2005).
Οι προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών ή
δικαστικών αρχών διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/1997)
«∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ» (άρθρο 77 παρ. 2β’ του Π.∆. 60/2007, που διατήρησε σε ισχύ το
άρθρο 36 του Π.∆. 346/1998). Με το νόµο αυτό έχει επέλθει προσαρµογή της
Ελληνικής

Νοµοθεσίας

στις

διατάξεις
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της

Οδηγίας

89/665/ΕΟΚ,

όπως

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, το οποίο παραµένει σε ισχύ
σύµφωνα µε το άρθρο 82 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Αναλυτικότερα εντός πέντε (5)
ηµερών, από την δι’ οιουδήποτε τρόπου λήψη γνώσης της παράνοµης πράξης ή
παράλειψης, ο διαγωνιζόµενος µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον
της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο
του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του αρµοδίου
δικαιοδοτικού οργάνου σχηµατισµού, χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά
µέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει
αιτιολογηµένα εντός δέκα (10) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν
παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαήµερη προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της
προσφυγής. Ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα (10) ηµερών από την ρητή ή σιωπηρή
απόρριψη της προσφυγής µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, για τους
ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου.
Οι ενστάσεις και οι προσφυγές υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο
Υγείας Σητείας.
Οι προσφυγές εξετάζονται µε εισήγηση της Επιτροπής από την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισµού, καθώς και
οι αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως (µε συστηµένη
επιστολή και τηλεοµοιοτυπία) σε όλους τους διαγωνιζόµενους που συµµετέχουν στα
επιµέρους στάδια.
ΑΡΘΡΟ 25 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση του Έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα υποβάλει τον
Συγκριτικό Πίνακα, µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του
διαγωνισµού, στην Αναθέτουσα Αρχή, για την έκδοση της έγγραφης ειδοποίησης.
Η ως άνω έγγραφη ειδοποίηση κοινοποιείται εγγράφως (µε συστηµένη επιστολή και
τηλεοµοιοτυπία) αρχικώς στους λοιπούς συνδιαγωνιζόµενους και, αφού παρέλθουν
οι προθεσµίες του Ν. 2522/1997 για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων της
προσωρινής ενδίκου προστασίας, κοινοποιείται τελικώς στον ανακηρυχθέντα
ανάδοχο.
Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση έγγραφα και
δικαιολογητικά.
Επίσης θα πρέπει να συµπεριλάβει στο παραπάνω Φάκελο συµπληρωµένους τους
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παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή)
λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την
προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου αναδόχου
που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο ανάδοχο το
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών», στο οποίο
περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό.
Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε

το

οποίο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

να

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου σε αυτό και το
ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή
η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση.

Α/Α
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό
µε την

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τα

αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, και για τα
αδικήµατα

της

υπεξαίρεσης της

απάτης,

της

εκβίασης,

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση.
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3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης
του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.

4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης
του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση.

5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος
ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

6.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο
υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της
προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

7.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου αναδόχου
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τον παραπάνω φάκελο.
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Οι Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό

της

αρµόδιας

αρχής

της

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
χώρας

του

υποψήφιου αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του
οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή
εµπορικό µητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ως
άνω έγγραφη ειδοποίηση.
2.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή

ισοδύναµο

έγγραφο

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της

επαγγελµατικής του

δραστηριότητας, για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43
του π.δ. 60/2007, και για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της

εκβίασης,

της πλαστογραφίας,

της

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη
3.

ειδοποίηση.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό

πτώχευση

ή

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του.
4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του.
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5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής,

συµβολαιογράφου

ή

αρµόδιου

επαγγελµατικού

οργανισµού, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

Α/Α
6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης
που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως
προς

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης,

κατά

την

ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
7.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη
Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιο επαγγελµατικού οργανισµού της
χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου εντός του
παραπάνω Φακέλου.
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Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε

το

οποίο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

να

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου σε αυτό και το
ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή
η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση.

2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης
του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.

3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης
του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση.

Α/Α
4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’
101), όπως ισχύει, ούτε τελεί υπό διαδικασία

5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος
εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος
ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο
από αυτόν προσωπικό.
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6.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο
υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της
προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

7.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

8.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει την Προσφορά (εφόσον ο ανάδοχος υποβάλει την
προσφορά του µέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος
εκπρόσωπός του).

9.

Πρακτικό του οργάνου της διοίκησης του νοµικού προσώπου ή
άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα
δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο καθώς και αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
δηµοσίευσης, όπου αυτό απαιτείται.

10.

Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου εγγράφου που
να

αποδεικνύει

τη

σύσταση

του

νοµικού

προσώπου

του

διαγωνιζοµένου και τυχόν τροποποιήσεις του (κωδικοποιηµένο
καταστατικό), καθώς και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου
αυτό προβλέπεται.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου αναδόχου
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
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υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου
αναδόχου εντός του παραπάνω Φακέλου.
Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου
αναδόχου

περί

εγγραφής

του

στα

µητρώα

του

οικείου

επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση.

2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης
του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης
του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του.

4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

34

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον
αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου
ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος
εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος
ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο
από αυτόν προσωπικό.

6.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο
υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της
προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

Α/Α
7.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

8.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει την Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει
την προσφορά του µέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος
εκπρόσωπός του).
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

9.

Πρακτικό του οργάνου της διοίκησης του νοµικού προσώπου ή
άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα
δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο καθώς και αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
δηµοσίευσης, όπου αυτό απαιτείται.

10.

Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου εγγράφου που
να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου του
διαγωνιζοµένου και τυχόν τροποποιήσεις του (κωδικοποιηµένο
καταστατικό), καθώς και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου
αυτό προβλέπεται.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη
βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιο επαγγελµατικού οργανισµού της
χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου αναδόχου εντός του
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών».
Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Α/Α
•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν
όλα τα ∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό /
αλλοδαπό

φυσικό

πρόσωπο,

ηµεδαπό

/

αλλοδαπό

νοµικό

πρόσωπο).

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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•

Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου :
-

να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του

Έργου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς και ο τρόπος
κατανοµής της συνολικής στα επιµέρους µέλη,
-

να

συνοµολογείται

ρητά

ότι

κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της
κάθε

τρίτου

όλα

τα

µέλη

της

Αναθέτουσας Αρχής και

απεριόριστα, αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις

ολόκληρον έκαστος για την υλοποίηση του Έργου
-

να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των Μελών µεταξύ

τους κατά την υλοποίηση του Έργου,
-

να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη

διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)
-

να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και

των µελών της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και
την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών
της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
-

ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, και

εφόσον υποβληθεί

σχετικό

αίτηµα

από

την

αναθέτουσα

αρχή, θα συστήσουν ή κοινοπραξία σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. (περί κοινοπραξίας
επιτηδευµατιών) ή εταιρεία του εµπορικού δικαίου για το σκοπό
αυτό και στην περίπτωση κοινοπραξίας όλα τα µέλη της θα είναι
αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για
την τήρηση των όρων της
Σύµβασης.

∆ιευκρινίζεται ότι υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου
έγγραφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για αδικήµατα του άρθρου 43 παρ. 1 του
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π.δ. 60/2007 και για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας είναι:
-φυσικά πρόσωπα
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Πρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος και µέλη ∆.Σ. για Α.Ε.
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες
πριν από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση. Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην
αποσφράγιση του παραπάνω Φακέλου δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα
που θα ορίσει στην σχετική της πρόσκληση προς τους διαγωνιζοµένους που δεν
έχουν απορριφθεί σε κάποιο από τα προηγούµενα στάδια της διαδικασίας. Όσοι
δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στην διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης λαµβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Στον ανάδοχο που έγινε κατακύρωση αποστέλλεται απόφαση κατακύρωσης που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
Α) το αντικείµενο του Έργου,
Β) την ποσότητα,
Γ) την τιµή,
∆) τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο,
Ε) την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης,
Στ) τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της παρούσας και της
πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στην παρούσα
(Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσης).
Με την ανακοίνωση της ή σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 26 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής, διατηρεί το
δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος του υπό
προµήθεια Έργου, που σε καµία περίπτωση δεν θα είναι λιγότερο του 95% του
προβλεπόµενου στην Προκήρυξη.
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης
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µεγαλύτερου από το προκηρυχθέν Έργο, µέχρι ποσοστού 5% επί του φυσικού
αντικειµένου, µε ανάλογη αύξηση του συµβατικού τιµήµατος, σύµφωνα µε τα άρθρο
21 του Π.∆. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 27 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής, διατηρεί το
δικαίωµα, χωρίς κανείς από τους µετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε
αποζηµίωση:
α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού
β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε
τροποποίηση όρων και προδιαγραφών της προκήρυξης
γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία
της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας
18/2004/ΕΚ, όπως έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο µε το Π.∆. 60/2007.
ΑΡΘΡΟ 28 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, υποχρεούται να προσέλθει
σε

δέκα

(10) εργάσιµες ηµέρες, από την ηµεροµηνία

κοινοποίησης της

κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας τα
παρακάτω στοιχεία:
(α) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή
κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη
Σύµβαση.
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης αναγνωρισµένου ιδρύµατος
ως ανωτέρω, που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας του προσφεροµένου
Έργου χωρίς Φ.Π.Α., κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 29 της παρούσας.
Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και να αποφασίσει την κατακύρωση του
διαγωνισµού στον επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο. Σε περίπτωση έκπτωσης
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
Το σχέδιο της προς υπογραφής σύµβασης επισυνάπτεται στο παράρτηµα ΙΙΙ της
παρούσας και περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για
την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων µερών. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη. Η Αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της
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προσφοράς του αναδόχου µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η
οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν.
∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που
επισυνάφθηκε στην παρούσα, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, η παρούσα προκήρυξη και απόφασης κατακύρωσης, εκτός
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του
τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα έχει λήξει η ισχύς της προσφοράς ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του, κατ’ ανώτατο
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από το άρθρο 12 της παρούσας.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται.
ΑΡΘΡΟ 29 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης, η οποία ανέρχεται στο 10% της
συνολικής αξίας του προσφεροµένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α., ισχύει έως την
επιστροφή της και επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή
του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλοµένους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την
νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα περί
µετάφρασης στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρο 454).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα
του Παραρτήµατος Ι.
Η Εγγύηση Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η
Σύµβαση, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής
Εκτέλεσης εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι
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Εγγυήσεις Συµµετοχής των υπόλοιπων προσφερόντων τους επιστρέφονται µέσα σε
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 30 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το Έργο υλοποιείται από τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου.
Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 202.000,00 €. Στα
παραπάνω συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται τµηµατικά, ανα µήνα.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων
δικαιολογητικών/παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά
το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Από κάθε τιµολόγιο
του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους εκάστοτε
ισχύοντες νόµους και σχετικές εγκυκλίους.
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη εισφορά και κράτηση υπέρ
Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 31 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών που θα αρχίζει
από την επόµενη της υπογραφής µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου να παρατείνει
µονοµερώς την διάρκεια της για ένα επί πλέον δίµηνο µε τους ίδιους όρους και έως
12 µήνες µε την σύµφωνη γνώµη του εργολάβου. Η αµοιβή δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που προβλέπει η σύµβαση. Η παρούσα
σύµβαση παύει αυτοδίκαια να ισχύει 1) µόλις η Κεντρική Υπηρεσία της 7ΗΣ Υ.ΠΕ.
Κρήτης ή η Επιτροπή Προµηθειών του ΥΥΚΑ υπογράψει σύµβαση η οποία θα
καλύπτει το αντικείµενο αυτής της σύµβασης, 2) όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας
βίας ή εάν το προσωπικό καθαριότητας του Νοσοκοµείου αυξηθεί τόσο που να
καλύπτει τις ανάγκες του. Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον ανάδοχο δέκα πέντε
(15) ηµέρες νωρίτερα. Στη περίπτωση λύσης της σύµβασης είτε λόγω ανωτέρας
βίας είτε λόγω αύξησης του προσωπικού καθαριότητος του Νοσοκοµείου ή
υπογραφής σύµβασης από την 7Η Υ.ΠΕ. Κρήτης ή το ΥΥΚΑ, ουδεµιάς
αποζηµιώσεως δικαιούται από την εκτέλεση της σύµβασης για τον υπολοίποντα, από
τη διακοπή και µέχρι την οριζόµενη λήξη της, χρόνο, ο ανάδοχος.
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Β’ ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΡΘΡΟ 32 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Σκοπός της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την
«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ»
Σύµφωνα µε την συνηµµένη συγγραφή υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το σύνολο του Έργου θα υλοποιηθεί στην Σητεία.

Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου

ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (αρ. διακήρυξης ….)
ΠΡΟΣ Τ…… .............
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ …………..
.
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
της ……………… για ποσό ευρώ ………., το οποίο τηρείται στη διάθεσή της
Υπηρεσίας σας.
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869
του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν
από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την
οποία θα µας γνωστοποιήσετε εγγράφως ότι η

δεν εκπλήρωσε την

υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την
ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Το ποσό που θα καταπέσει υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της

ούτε θα ληφθεί υπόψη

οποιαδήποτε

τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια,
µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό
δικαστική µεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ
µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της
εγγύησης.
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6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(αρ. σύµβασης ή αρ. πρωτ. Απόφασης κατακύρωσης)
ΠΡΟΣ Τ……. . ...........
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες
υπέρ της για ποσό ευρώ. . ................. το οποίο τηρείται στη διάθεσή της
Υπηρεσίας σας.

2.

Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 –
869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν
απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την
οποία θα µας γνωστοποιήσετε εγγράφως, ότι η

δεν

εκπλήρωσε

την

υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την
ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Το ποσό που θα καταπέσει υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση
ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την
µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική
µεσεγγύηση.

5.

Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ
µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
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παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της
εγγύησης.
6.

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
(αρ. σύµβασης ή αρ. πρωτ. Απόφασης κατακύρωσης)
ΠΡΟΣ Τ…… .............
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες
υπέρ της για ποσό ευρώ. .

………., το οποίο τηρείται στη διάθεσή της

Υπηρεσίας σας..
2.

Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 –
869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν
απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την
οποία θα µας γνωστοποιήσετε εγγράφως, ότι η

δεν

εκπλήρωσε

την

υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την
ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Το ποσό που θα καταπέσει υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση
ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την
µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική
µεσεγγύηση.

5.

Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ
µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη
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δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της
εγγύησης.
6.

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε κάθε εγγυητική επιστολή αναφέρονται:
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας ……… Οδός ……….. Αριθµός
……… Τ.Κ. .…..}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……….οδός ……….αριθµός……….Τ.Κ. ……….
β) ……….οδός ……….αριθµός……….Τ.Κ. ……….
γ) ……….οδός ……….αριθµός……….Τ.Κ. ……….
δ) ……….οδός ……….αριθµός……….Τ.Κ. ……….
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόµενο, από τον
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα
)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο

Εργοδότης

Θέση και Καθήκοντα στο Έργο

Απασχόληση στο
Έργο
Περίοδος
(από - έως)
_ /_ / ___
_ /_ / ___

_ /_ / ___
_ /_ / ___

_ /_ / ___
_ /_ / ___
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Α/Μ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ»

* Το παρόν σχέδιο σύµβασης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Τεύχους
Προκήρυξης Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου του έργου
«Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου –
Κέντρου Υγείας Σητείας από Ειδικό Συνεργείο»

Στην Σητεία σήµερα .......... .... ........... του έτους ..... , οι υπογράφοντες:
Αφενός µεν:
του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας, που εδρεύει στην Σητεία και
συµβάλλεται στην παρούσα νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κο Θεοδώρου Θεόδωρο, που στο εξής χάριν συντοµίας
θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή»
αφετέρου δε:
της εταιρείας µε την επωνυµία “ …………………………”, που εδρεύει στην
.……………..,

οδός

……………….…..,

Τ.Κ.

……………….,

Α.Φ.Μ.:

……………………, ∆.Ο.Υ.: …………...,
Τηλ.: .......................... , Fax: .............. ,

e-mail: …………,

που

συµβάλλεται

στην
παρούσα νόµιµα εκπροσωπούµενη για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης από
τον/την ....................... , που στο εξής χάριν συντοµίας θα καλείται «Ανάδοχος»,
Έχοντας υπόψη:
1. την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (313-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
2. το

Π.∆.

60/2007,

(ΦΕΚ

64/Α/16-3-2007)

«Προσαρµογή

της Ελληνικής

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών

σύναψης

δηµοσίων

συµβάσεων

έργων,

προµηθειών

και

υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
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την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005»,
3. Το

Π.∆.

118/2007

(ΦΕΚ

150/Α/10-7-2007)

«Κανονισµός

Προµηθειών

∆ηµοσίου», όπου αναλογικά εφαρµόζεται,
4. τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ
279/Α/10-11-2005),
5. την

υπ’

αρ.

65/28-3-2008

απόφαση

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

του

Νοσοκοµείου µε θέµα: «Προκήρυξη ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισµού για
την ανάθεση του έργου «Καθαριότητα των κτιριακών Εγκαταστάσεων του
Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας από Ειδικό Συνεργείο»,
6. την αρ. ………………………………………….έγκριση του Υπουργείου Υγεία και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
7. την από προσφορά του αναδόχου προς της Αναθέτουσα Αρχή,
8. την υπ αρ. πρωτ. ………………. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοσοκοµείου µε θέµα: Απόφαση κατακύρωσης του έργου «Καθαριότητα των
κτιριακών Εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας
από Ειδικό Συνεργείο»,
9. άλλα κείµενα που θα κριθούν απαραίτητα, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία
αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα
στο παρόν άρθρο.
∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την
Αναθέτουσα Αρχή ή την Οµάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά µε την
υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή
οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων
των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων των τηλεοµοιοτυπιών και του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
49

Έργο: «Καθαριότητα των κτιριακών Εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου –
Κέντρου Υγείας Σητείας από Ειδικό Συνεργείο»
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της
Σύµβασης.
Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα.
Παραδοτέα: Όλες οι υπηρεσίες που ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην
Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που
αρχίζουν να υπολογίζονται από την επόµενη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που
ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού
διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος της
πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος.
Προσφορά: η από ................. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα
Αρχή.
Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα
µέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή
συµπληρωθεί.
Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του
Έργου.
ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία υλοποίησης του Έργου θα διαµορφωθούν
σύµφωνα µε τα στοιχεία της εγκεκριµένης προσφοράς του Αναδόχου όπως θα
οριστούν στο παράρτηµα Ι της παρούσας.
Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΡΘΡΟ 3

∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο,
σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή
της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση του Έργου, χωρίς
να απαιτείται προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω
παραγράφου µε την οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε
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τρόπο λύση της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 5

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους
τους χώρους εργασίας του, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και σε περίπτωση
που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιµέρους άρθρα της Σύµβασης και εκτός
εργασίµων ηµερών και ωρών, πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπου της
Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του στους
χώρους όπου εκτελείται το Έργο, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο
σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 6

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής
προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεών του.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΡΘΡΟ 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις
του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
ΑΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την
υπ’ αριθ.
......................... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Καλής Εκτέλεσης της ...........
Τράπεζας ποσού .................................................................................... (
Ευρώ), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της αµοιβής του µε τον ΦΠΑ.
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την
Οριστική Παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόµενων
υποχρεώσεών του.
3. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο
νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους
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ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της
Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει σε περίπτωση µη έγκαιρης
επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής
παραλαβής ή της µη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε
ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας
βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της
εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του, εφόσον
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό
του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
του Έργου και µεριµνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του στους
χώρους όπου εκτελείται το Έργο, ιδίως δε ενηµερώνει τον Ανάδοχο σχετικά µε τις
ιδιαιτερότητες των χώρων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποζηµιώσει πλήρως την
Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που ενδεχοµένως
προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που
συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.
2. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνδράµει µε δαπάνες του καθώς
και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως η παροχή αποδεικτικών στοιχείων, την
Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή
δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του αδυναµία ή πληµµελή
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 11

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής
(συµπεριλαµβανοµένου και του συµβατικού τιµήµατος) ή να υποκατασταθεί στην
εκτέλεση του έργου από άλλο τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς την
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προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναθέτουσα αρχή
δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο στην
περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια
επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση
υποκατάστασης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά
µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν
εκχωρήθηκε.
2. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 12

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

1. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας
σύµβασης, όλα τα έγγραφα, παραστατικά και κάθε επικοινωνία µεταξύ των µερών
και του πάσης φύσεως προσωπικού τους αναφορικά µε το παρόν Έργο, όλα τα
αντικείµενα εργασιών, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν καθώς και κάθε
πληροφορία που θα τεθεί υπόψη του στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Έργου
(συνολικά «εµπιστευτικές πληροφορίες») είναι αυστηρώς εµπιστευτικά.
2. Γι’ αυτό, ο Ανάδοχος δεσµεύεται να τηρεί απόλυτη εχεµύθεια σε σχέση µε το
αντικείµενο της Σύµβασης καθώς και να τηρεί τους κανόνες εµπιστευτικότητας. Σε
περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης εχεµύθειας η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να καταγγείλει αζηµίως τη Σύµβαση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 30 της παρούσας. Αποζηµίωση της Αναθέτουσας Αρχής εξ αυτής της
αιτίας δεν αποκλείεται.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία και υλικό οποιασδήποτε µορφής περιέρχονται σε γνώση του ή τίθενται
υπόψη του από την Αναθέτουσα Αρχή, σε σχέση µε το αντικείµενο της Σύµβασης
κατά την εκτέλεση αυτής, αποκλειστικά και µόνον στο πλαίσιο της παροχής των
υπηρεσιών του, σύµφωνα µε την παρούσα, απαγορευµένης απολύτως
οποιασδήποτε άλλης χρήσης αυτών. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε παράβαση αυτής της απαγόρευσης.
4. Ο

Ανάδοχος

αναλαµβάνει

την

υποχρέωση

να

µη

γνωστοποιεί

προς

οποιονδήποτε τρίτο ή δηµοσιοποιεί µε κανένα τρόπο τις εµπιστευτικές
πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που θα γνωστοποιηθούν σε αυτόν για την
υλοποίηση του έργου. Υποχρεούται δε να καταβάλλει κάθε δυνατή επιµέλεια και
να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των
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πληροφοριών αυτών, τις οποίες θα χρησιµοποιεί αποκλειστικά για τον σκοπό για
τον οποίο δόθηκαν και δεν θα τις µεταδίδει σε τρίτους, παρά µόνον εφόσοναυτό
είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, σύµφωνα µε την
παρούσα σύµβαση και πάντοτε µετά την γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής. Επίσης, δεσµεύεται ότι την υποχρέωση αυτή θα τηρήσουν οι συνεργάτες
του.
ΑΡΘΡΟ 13

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει το Έργο και θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις,
που απορρέουν από τη Σύµβαση, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και
µε

την

απαιτούµενη

φροντίδα,

ικανότητα

και

επιµέλεια

εξειδικευµένου

επαγγελµατία κατά τα αναγνωρισµένα επαγγελµατικά πρότυπα.
2. Οι συνεργάτες και το πάσης φύσεως προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί στο
Έργο, ανήκει στον Ανάδοχο και δε συνδέεται µε την Αναθέτουσα Αρχή µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου ή µε καµία
άλλη σχέση. Κατ’ ακολουθίαν, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει προς τα πρόσωπα
αυτά καµία υποχρέωση για καταβολή µισθών, ηµεροµισθίων, αµοιβών,
αποζηµιώσεων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά, εξ εκείνων που βαρύνουν τον
εργοδότη, οι οποίες όλες βαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον Ανάδοχο. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή
τρίτων.
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση τεχνικού και λοιπού προσωπικού, καθώς
επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία και
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης.
Βεβαιώνει δε, ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε
υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων.
4. Είναι δυνατή η εκτέλεση µέρους του αντικειµένου της Συµβάσεως από τρίτο µετά
από προηγούµενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή ο
Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις του τρίτου, η δε Αναθέτουσα
Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι αυτού.
ΑΡΘΡΟ 14 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
(Σε περίπτωση µη ύπαρξης υπεργολάβου το άρθρο καταργείται και τα υπόλοιπα
αναριθµούνται)
1. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους
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υπεργολάβους που αναφέρονται στο Παράρτηµα III της παρούσης.
2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα
Αρχή.
3. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του,
των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και
παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
4. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής
της συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο
εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενηµερώνει προηγουµένως την
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το
αντικείµενο που θα εκτελέσει, µαζί µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση για την
απόδειξη συνδροµής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την
ανάθεση της Σύµβασης.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του
Έργου που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό
διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση
αντικαταστάτη.
6. Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις
κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 15

ΣΧΗΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την διοίκηση και υλοποίηση του Έργου να
χρησιµοποιήσει την οµάδα έργου, όπως ακριβώς την έχει προσδιορίσει στην
Προσφορά του.
2. Τυχόν αλλαγή στελεχών της οµάδας έργου θα πρέπει να γίνει µε άλλα στελέχη
αντίστοιχων ικανοτήτων και προσόντων και θα τελεί υπό την έγκριση της
Αναθέτουσας

Αρχής

µετά

από

σχετική

εισήγηση

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του
αναδόχου.
3. Ο Υπεύθυνος Έργου καθώς και τα µέλη της Οµάδας Έργου που θα
55

απασχοληθούν στο έργο, αναφέρονται ονοµαστικά στο Παράρτηµα III της
παρούσης.
Πρόγραµµα Εκτέλεσης – Καθυστερήσεις – Τροποποιήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αναλυτικά το πρόγραµµα υλοποίησης, το οποίο εµφανίζεται στο Παράρτηµα II
της παρούσης, περιλαµβάνει ώρες έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων του
Έργου.
ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για διάστηµα δώδεκα ( 12 ) µηνών που θα
αρχίζει από την εποµένη της υπογραφής.
ΑΡΘΡΟ 18

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς την διάρκεια της
σύµβασης για ένα επί πλέον δίµηνο µε τους ίδιους όρους και έως 12 µήνες µε την
σύµφωνη γνώµη του αναδόχου. Η αµοιβή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την
αντίστοιχη µηνιαία που προβλέπει η σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 19

ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην
περίπτωση στην οποία ο Ανάδοχος δεν θα απασχολεί τον ελάχιστο προβλεπόµενο
αριθµό προσωπικού , πληµµελούς εκτέλεσης ή µη εκτέλεσης εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 20

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει
µόνο εγγράφως και υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
Υπηρεσίες
ΑΡΘΡΟ 21

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύµβασης
καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα
οριζόµενα στα Παραρτήµατα I της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 22

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεστεί
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς
κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση
παρόµοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που
προβλέπονται στη Σύµβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων
(οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις
56

προδιαγραφές,

λειτουργίες,

αποτελέσµατα

και

ιδιότητες

όπως

αυτές

προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως
προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης.
2. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα καθαριότητα των
κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου.
3. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση
κάθε ζηµιάς που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή ,εκτός αν µπορέσει να
αποδείξει ότι οι ζηµιές προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε
ελαττωµατικά υλικά.
4. Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία
µέρους

ή

του

συνόλου

του

εξοπλισµού,

ο

Ανάδοχος

προβαίνει

σε

αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθµό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται
στη Σύµβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση
κάθε ελαττώµατος µόλις το αντιληφθεί. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το
ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την
αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του
Αναδόχου.
Πληρωµές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΡΘΡΟ 23

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο Ανάδοχος έχει λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και
προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα
περιλαµβάνονται
όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά
αναφέρονται παρακάτω:
α) τα έξοδα της προµήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την
υλοποίηση του Έργου
β) τα έξοδα της προµήθειας των αναλώσιµων υλικών καθαριότητας (
απορρυπαντικά , απολυµαντικά , σακουλάκια και σακούλες πλαστικές )
γ) Ηµεροµίσθια , εργοδοτικές εισφορές , επιδόµατα αδειών και εορτών.
3. Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των φορολογικών
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νοµίµων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
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πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
ΑΡΘΡΟ 24

ΤΙΜΗΜΑ

1. Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται
στο συνολικό ποσό ……………………..

(……………… Ευρώ + ……………..

Ευρώ ΦΠΑ) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Γενικού
Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας.
2. Στο Συµβατικό Τίµηµα συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο οποίος
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αµοιβής του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται
οι αµοιβές των συνεργατών του και λοιπού προσωπικού, το οποίο θα
απασχοληθεί στο έργο, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών και
πάσης φύσεως φορολογικών ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή υπέρ
οιουδήποτε τρίτου ή προστηθέντος και κάθε άλλη δαπάνη ή έξοδο που απαιτείται
ή επιβαρύνει τη διεξαγωγή του έργου, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και
κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία.
4. Ρητά δε, συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν της
ανωτέρω συνολικής αµοιβής.
ΑΡΘΡΟ 25

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το παρόν άρθρο θα διαµορφωθεί ανάλογα µε την Οικονοµική Προσφορά του
αναδόχου και µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 31 της προκήρυξης.
Παραδοση Και Παραλαβη
AP0PΟ 26

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Η παραλαβή του Έργου θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου, η οποία θα συσταθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
2. Η Επιτροπή, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναµίες οφείλει να
συντάσσει Πρωτόκολλο Παραλαβής κάθε µήνα. Το Πρωτόκολλο Οριστικής
Παραλαβής του Έργου συντάσσεται από την Επιτροπή µε την υλοποίηση και
ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
3. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κατά την παραλαβή διαπιστώσει ελλείψεις,
παραλείψεις ή αδυναµίες του παραδοτέου έργου ή µέρους αυτού, διατυπώνει
εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις κοινοποιεί εγγράφως στον Ανάδοχο.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε εύλογη προθεσµία που τίθεται από την
Επιτροπή και η οποία δεν µπορεί, καταρχήν, να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες
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από την ηµεροµηνία παραλαβής των παρατηρήσεων της, να συµµορφωθεί µε τις
παρατηρήσεις της και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις.
5. Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις
υποδείξεις της Επιτροπής εντός της ως άνω αναφερόµενης προθεσµίας, η
Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο µη Παραλαβής, αναφέροντας λεπτοµερώς
τους λόγους της µη παραλαβής. Το Πρωτόκολλο µη Παραλαβής αποτελεί τη
βάση των περαιτέρω ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής για την κήρυξη του
Αναδόχου έκπτωτου ή και για την καταγγελία της παρούσας.
Αθετηση Και Καταγγελια Τησ Συµβασησ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΡΘΡΟ 27

ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από
τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση,
παρά την προς τούτο όχληση της Αναθέτουσας Αρχής.
β) ο Ανάδοχος αρνηθεί ή αµελήσει να εκτελέσει ∆ιοικητικές Εντολές
γ) ο Ανάδοχος εκχωρήσει τη Σύµβαση ή αναθέσει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς
την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή κατατεθεί αίτηση για την κήρυξή της σε πτώχευση
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο
σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή τεθεί υπό
οποιοδήποτε αντίστοιχο καθεστώς ή κινηθεί σε βάρος του οποιαδήποτε
αντίστοιχη διαδικασία.
ε) Εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση του επαγγέλµατός του
2. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον
Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες
από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν)
προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την
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παράβαση θεραπευθείσα.
3. Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση,
πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων και
εγκαταστάσεων.
4. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε
οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου
σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ
τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
6. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός
είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη της. Με την έκπτωση καταπίπτει η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως την
παρούσα σύµβαση χωρίς την τήρηση προθεσµίας µε απλή έγγραφη ειδοποίηση
προς τον Ανάδοχο, εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης
αυτός κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή καθεστώς
διαχείρισης των πιστωτών του.
8. Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος παραβιάσει όρο της παρούσας σύµβασης και
η παραβίαση αυτή δεν είναι εφικτό από τη φύση της ή/ και σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας να αποκατασταθεί, ή συντρέξει σπουδαίος λόγος για το
Ελληνικό ∆ηµόσιο ή γεγονός ανωτέρας βίας, η σύµβαση καταγγέλλεται µε την
κοινοποίηση έγγραφης δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 28

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Για την πρώτη παράβαση όρων ή όρου της σύµβασης ο ανάδοχος κατ' αρχή
θα υπόκειται σε προφορικές και στη συνέχεια έγγραφες παρατηρήσεις των οποίων τα
αντίγραφα θα κρατούνται στο πρωτόκολλο το οποίο θα τηρείται στο Νοσοκοµείο.
Σε περίπτωση επανάληψης θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες.
Για πρώτη παράβαση πέραν της προφορικής και έγγραφης παρατήρησης 300
€ Για δεύτερη παράβαση 500 € Για την τρίτη και τις επόµενες παραβάσεις και για κάθε
µία, 1000 € Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ότι η συµφωνηθείσα ποινική
ρήτρα είναι εύλογη και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξιώσεως για µείωση της ως
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δυσανάλογης.
2. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί και δεν συµµορφωθεί µε τα ανωτέρω, τότε κηρύσσεται
έκπτωτος, και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζηµία
που θα προκύψει από την αιτία αυτή.
3. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Παραλαβής του Έργου και θα
παρακρατείται από την επόµενη τµηµατική πληρωµή του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 29

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα µε προηγούµενη γραπτή
ειδοποίηση δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα
Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν
λόγω παράβαση µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την παραλαβή
της σχετικής γραπτής ειδοποίησης του Αναδόχου.
2. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζηµιώνει τον
ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζηµία που έχει ενδεχοµένως υποστεί.
3. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύµβασης ο Ανάδοχος:
α. δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης, παρά µόνο την αµοιβή του για το
τµήµα εκείνο του Έργου που θα έχει παραλάβει η Αναθέτουσα Αρχή κατά
τους όρους της παρούσας και µόνο για το µέχρι τη γνωστοποίηση της λύσης
ή καταγγελίας της σύµβασης χρονικό διάστηµα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 30

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών
τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε
περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που
την επικαλείται.
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
•

Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των
εργασιών του Νοσοκοµείου.

3. Ο

•

Πληµµύρα.

•

Σεισµός.

•

Πόλεµος.

•

Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).

•

Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO)
Ανάδοχος,

επικαλούµενος

υπαγωγή
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της

αδυναµίας

εκπλήρωσης

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,
οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
απαντήσει εντός
είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε
την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος.
ΑΡΘΡΟ 31

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να υποβάλει εγγράφως τα ενδεχόµενα ερωτήµατά
της στον Ανάδοχο. Όταν συντρέχουν λόγοι επείγοντος, επιτρέπεται η υποβολή
ερωτηµάτων και µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. Μόλις εκλείψουν οι
εξαιρετικοί λόγοι, η Αναθέτουσα Αρχή υποβάλει και εγγράφως το ερώτηµα.
2. Τα ερωτήµατα που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι διατυπωµένα µε
σαφήνεια και ακρίβεια, η δε Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο
κάθε σχετική διευκρίνιση που αυτός κρίνει απαραίτητη, να παρέχει σε αυτόν όλα
τα στοιχεία που ζητά και να θέτει στη διάθεσή του κάθε σχετικό έγγραφο ή
οποιασδήποτε άλλης µορφής στοιχείο συνδέεται εκάστοτε µε το τεθέν ερώτηµα.
Ο Ανάδοχος απαντά στα τεθέντα ερωτήµατα εγγράφως σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων,
όπου λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του ερωτήµατος είναι δυνατόν να
απαντήσει προφορικά, εφόσον η φύση του ερωτήµατος προσφέρεται για
προφορική και άµεση απάντηση.
3. Με

την

επιφύλαξη

των

ανωτέρω

ειδικότερων

ρυθµίσεων,

οποιαδήποτε

ειδοποίηση ή επικοινωνία µεταξύ των Μερών θα είναι γραπτή και θα θεωρείται ότι
δόθηκε ή πραγµατοποιήθηκε προσηκόντως, εφόσον παραδόθηκε στο άλλο
συµβαλλόµενο µέρος µε συστηµένη επιστολή ή υποβλήθηκε στο Πρωτόκολλο του
Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητεάς ή στάλθηκε µε τηλεµοιοτυπία ή
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (επιβεβαιώθηκε η παραλαβή της).
4. Όλα τα έγγραφα του Αναδόχου µεταξύ των οποίων και τα παραδοτέα που
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ
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ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ:

ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ:

723 00 ΣΗΤΕΙΑ

℡ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2843340360
 FAX:

2843025352

 E–MAIL:

ghsitia@ghsitia.gr

5. Όλα τα έγγραφα της Αναθέτουσας Αρχής που απευθύνονται στην Ανάδοχο
αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Ταχ.∆/νση

:

Ταχ. Κώδικας

:

Τηλέφωνο

:

FAX

:

6. Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να
εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.
7. Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία,
έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται
άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση,
βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.
ΑΡΘΡΟ 32

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

1. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει
µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της
Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και
των χρηστών συναλλακτικών ηθών
3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς µέσα
σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται
βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που
εδρεύουν στην Κρήτη.
ΑΡΘΡΟ 33

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

1. Τα κατωτέρω συµβατικά έγγραφα ερµηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα
συναλλακτικά
ήθη και αλληλοσυµπληρώνονται µε σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη
εκτέλεση του
Έργου και την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσµατος για την Αναθέτουσα
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Αρχή. Ωστόσο,
σε περίπτωση αντίφασης ή ασυµφωνίας µεταξύ τους, εφαρµόζονται και ισχύουν
µε την σειρά
προτεραιότητας µε την οποία παρατίθενται κατωτέρω:
α)

η παρούσα σύµβαση

β)

η Απόφαση κατακύρωσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού
Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας

γ)

Η υπ’ αριθ.

/

/

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του

Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας Προκήρυξης Ανοικτού
Επαναληπτικού διαγωνισµού και η συνηµµένη σε αυτήν προκήρυξη του
Έργου.
2. Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά και κατά τα σηµεία που δεν
καλύπτεται από τις προδιαγραφές του Έργου και την παρούσα σύµβαση είναι
δεσµευτική για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 34

ΓΛΩΣΣΑ

1. Η Σύµβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.
2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται
στην Ελληνική γλώσσα.
3. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής,
ή άλλων Φορέων και Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική
γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να
προβλεφθούν και να περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις
διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά
µε το αντικείµενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι η
Σύµβαση θα λειτουργήσει µεταξύ τους σύµφωνα µε την καλή πίστη και χωρίς
βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και αµφότεροι µε καλή
πίστη συµφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειµένου να λύνονται
τυχόν διενέξεις ή διαφορές
ΑΡΘΡΟ 36

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

1. Η µη άσκηση δικαιώµατος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν θα πρέπει σε καµία
περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτησή της από τη µελλοντική άσκηση το
δικαιώµατός της στο µέλλον ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού
δικαιώµατος της.
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ΑΡΘΡΟ 37

ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ

1. Οι τίτλοι και επικεφαλίδες των όρων της παρούσας έχουν συµπεριληφθεί
αποκλειστικά και µόνο για τη διευκόλυνση ανάγνωσης του κειµένου και δεν
αλλάζουν στο ελάχιστο την έννοια ή ερµηνεία των διατάξεων.
ΑΡΘΡΟ 38

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

1. Η παρούσα Σύµβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούµενη συµφωνία
µεταξύ των µερών επί του ιδίου µε την παρούσα αντικειµένου. Η παρούσα
Σύµβαση αποτελεί την απόλυτη και µοναδική εκδήλωση της πραγµατικής
βούλησης των µερών για το συγκεκριµένο θέµα-αντικείµενο της Σύµβασης.
Σε πίστωση της παρούσας, η Σύµβαση υπεγράφη από τον ∆ιοικητή του Γενικού
Νοσοοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας, ενεργώντας εκ µέρους του Ελληνικού
∆ηµοσίου, και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σε τρία πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ –
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ)
Προσωπικό ( Καθαρίστριες & Εργάτες )
Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιεί ο εργολάβος για την καθαριότητα του
Νοσοκοµείου θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα.
Ο ανάδοχος θα απασχολεί προσωπικό σε πλήρες ωράριο προκειµένου να
επιτύχει την άριστη καθαριότητα του Νοσοκοµείου και το σύνολο των εργαζοµένων
που θα απασχολεί µε πλήρες ωράριο δεν µπορεί να είναι λιγότερο από οκτώ (8)
άτοµα τα οποία αναλύονται όπως παρακάτω:
Καθηµερινά επτά (7) άτοµα για πρωί - απόγευµα και ένα (1) τη νύχτα.
Κυριακές και αργίες τρία (3) άτοµα για πρωί - απόγευµα.
Το αναλυτικό πρόγραµµα εργασίας υποχρεούται ο ανάδοχος να συντάσσει
και να αναρτά κάθε εβδοµάδα στο χώρο που υποχρεούται το Νοσοκοµείο να του
παραχωρήσει και να γνωστοποιείται παράλληλα στην Επιτροπή καθαριότητας
ώστε να είναι ευχερής ανά πάσα στιγµή ο έλεγχος του αριθµού προσωπικού και των
ηµερών εργασίας αυτού. Ακόµη ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται
σε οποιαδήποτε παρέµβαση της Επιτροπής Ελέγχου Λοιµώξεων, της Προϊσταµένης
της γραµµατείας και της επιτροπής.
Σε συνεργασία µε την υπεύθυνη καθαριότητας του Νοσοκοµείου και του
Συνεργείου µπορούν να υποβοηθούνται ή να µετακινούνται άτοµα όπου χρειάζεται.
Απαραίτητα η καθαριότητα θα καλύπτεται από 07:00 έως 22.00 και νύχτα από
23.00 έως 06.00.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Συγκεκριµένα η εποπτεία του συνεργείου καθαριότητας του Νοσοκοµείου θα
απαρτίζεται από τα παρακάτω µέλη :
Α. Ειδική τριµελής επιτροπή την οποία ορίζει το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου η
οποία:
1. Θα προβαίνει στην επιµέτρηση των εργασιών που εκτελούνται καθηµερινά
και προσδιορίζει µε ηµερήσια δελτία τις εργασίες του αναδόχου έπειτα από
καθηµερινό έλεγχο από την Επιτροπή καθαριότητας αλλά και την υπεύθυνη
λοιµώξεων.
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2. Βεβαιώνει στο ίδιο δελτίο την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε
τους όρους της σύµβασης.
3. Προτείνει τα υλικά, απορρυπαντικά, απολυµαντικά και τα εργαλεία
καθαρισµού όπου θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος έπειτα από συνεννόηση :
Β.

Με

την

Επιτροπή

Ενδονοσοκοµειακών

Λοιµώξεων

και

την

Προϊσταµένη της Γραµµατείας.
Για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει στην χρήση των υγρών απολυµαντικών
καθαριστικών ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποσύρει εφάπαξ από τα
παραπάνω τµήµατα, έπειτα από σχετική εισήγηση όπου θα έχει από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Νοσοκοµείου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει :
Βιβλίο παρουσίας προσωπικού, θεωρηµένο από το Νοσοκοµείο.
Το βιβλίο αυτό θα ελέγχεται από την προϊστάµενη της γραµµατείας.
Τις Κυριακές και εξαιρέσιµες αργίες το βιβλίο παρουσιών του προσωπικού του
συνεργείου θα φιλοξενείται στο τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκοµείου.
Η επιτροπή καθαριότητας σε συνεργασία µε την υπεύθυνη

λοιµώξεων θα

συντάσσουν έγγραφα που θα αναφέρονται τυχόν παραλήψεις που έχουν προκύψει
από την µη σωστή εκτέλεση των όρων υγιεινής σύµφωνα µε την σύµβαση.
Η ενηµέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την διεύθυνση του
Νοσοκοµείου.
Η προϊστάµενη της γραµµατείας του Νοσοκοµείου θα ελέγχει την προσέλευση
του προσωπικού καθαριότητας σύµφωνα µε το συµβατό ωράριό του και θα διατηρεί
το παρουσιολόγιο του προσωπικού κατά τις καθηµερινές και εργάσιµες ηµέρες της
εβδοµάδος.
Η υπεύθυνη των Ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων θα ενηµερώνει την υπεύθυνη
του συνεργείου καθαριότητας όταν θα γίνονται οι προγραµµατισµένες επεµβάσεις
εντοµοκτονίας µυοκτονίας των κτιρίων για την σωστή εκτέλεση των εργασιών
καθαριότητας.
Επίσης θα ελέγχει εάν το προσωπικό καθαριότητας έχει εκτελέσει

και έχει

ολοκληρώσει σύµφωνα µε την σύµβαση τις εργαστηριακές εξετάσεις.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του
Νοσοκοµείου για τυχόν προβλήµατα τα οποία δηµιούργησαν κατά την διάρκεια της
εργασίας τους οι εργαζόµενοι του αναδόχου στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
Νοσοκοµείου.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει την παραπάνω ζηµία µε δική του
οικονοµική επιβάρυνση.
Εάν παρατηρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου κάποιο
πρόβληµα ρύπανσης

των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου των παραπάνω

τµηµάτων, που καθαρίζεται από τον ανάδοχο και οφείλεται σε αµέλεια ή µη σωστό
καθαρισµό του χώρου της συγκεκριµένης εγκατάστασης, σε αυτή την περίπτωση
οποιαδήποτε ζηµιά ή βλάβη των κτιριακών εγκαταστάσεων ή σε οποιοδήποτε
µηχανικό εξοπλισµό που ανήκει στο Νοσοκοµείο τότε υπεύθυνος για την επισκευή
αλλά και τη οικονοµική επιβάρυνση θα την έχει αποκλειστικά και µόνο ο ανάδοχος.
Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα όταν διαπιστώνει διάφορους ρύπους
στους χώρους των παραπάνω τµηµάτων να ειδοποιεί τον ανάδοχο για τον άµεσο
καθαρισµό τους.
Η µη αποκατάστασή τους από τον ανάδοχο επιφέρει τις κυρώσεις που
προβλέπονται από την σύµβαση.
α) Τεχνικές περιγραφές του τρόπου καθαριότητας
Συχνότητα εργασιών καθαρισµού
Η καθαριότητα των χώρων του κτιρίου όπως αυτοί αναγράφονται θα εκτελούνται
καθηµερινά ανεξαρτήτως Κυριακών ή εξαιρέσιµων.
Συγκεκριµένα οι εργασίες καθαρισµού για κάθε χώρο και τµήµα θα εκτελούνται ως
εξής:
1. Υαλοπίνακες - κουφώµατα αλουµινίου του κτιρίου, ανεξαρτήτως τύπου,
θα γίνονται µία (]) φορά την εβδοµάδα. Στην περίπτωση όπου από απρόβλεπτους
καιρικούς παράγοντες χρειαστεί να καθαριστούν ξανά αυτό θα γίνει έπειτα από
συνεργασία του υπεύθυνου του συνεργείου µε την Προϊσταµένη της Γραµµατείας έτσι
ώστε να γίνει ο επιπλέον καθαρισµός το συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα.
1.1. Τα υλικά όπου θα χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των κουφωµάτων
αλουµινίου θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα και όχι δύσοσµα, να µην αφήνουν
υπολειµατικότητα στον χώρο.
1.2.Ειδικό δέρµα

για να καθαρίζονται οι

υαλοπίνακες . το υλικό αυτό

διευκολύνει στην σωστή και γρήγορη καθαριότητα αλλά και στην σωστή φωτεινότητα
και διαύγεια αυτών.
2. Ξύλινα κουφώµατα – Πόρτες. Τα ξύλινα κουφώµατα θα καθαρίζονται µε
ειδικό υγρό καθαρισµού το οποίο δεν δηµιουργεί διαβρώσεις στα ξύλα και στα χρώµατα, οι
εργασίες αυτές θα γίνονται: µία (1) φορά την εβδοµάδα Εάν στο χρονικό διάστηµα αυτό
υπάρξει οποιοδήποτε πρόβληµα το συνεργείο είναι υποχρεωµένο να επαναλάβει την
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καθαριότητα τους.
3. Χειρολαβές σε εσωτερικές πόρτες, W.C και σε εξωτερικές πόρτες
κινδύνου. Οι χειρολαβές θα καθαρίζονται απαραίτητα µε υγρό απολυµαντικό και µε
ειδικό ξεχωριστό τύπου Wetex διαφορετικού χρώµατος µία (1) φορά την ηµέρα
Κυρίως ενδιάµεσα της πρωινής και απογευµατινής βάρδιας.
4. ∆ιακόπτες φωτισµού θαλάµων, θα καθαρίζονται µία (1) φορά την ηµέρα
ταυτόχρονα µε τον συνήθη καθηµερινό καθαρισµό . Ο καθαρισµός θα γίνεται µε
ειδικό

απολυµαντικό

υγρό

και

στην

συνέχεια

θα

γίνεται

συντήρηση

εάν

παρατηρηθούν ακάθαρτοι ή µε υγρά όπως π. χ. αίµα.
5. Πλαστικά δάπεδα ΡVC θα καθαρίζονται δύο (2) φορές τη ηµέρα στην
πρωινή και απογευµατινή βάρδια. Στην απογευµατινή βάρδια θα καθαρίζονται τα
δάπεδα όπου δεν ενδείκνυται να καθαριστούν στην πρωινή λόγω φόρτου εργασίας.
Οι παραπάνω εργασίες θα επαναλαµβάνονται σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή
υπάρξει κάποιο έκτακτο πρόβληµα
Η καθαριότητα των παραπάνω πατωµάτων θα ακολουθεί την εξής διαδικασία:
•Στεγνό καθαρισµό µε τρόπο
µικροοργανισµών

(συγκεκριµένα

µε

που δεν σηκώνει σκόνη για την διασπορά
υγρές

πανέτες)

για

την

αποµάκρυνση

απορριµµάτων που τυχόν υπάρχουν στο πάτωµα συλλέγονται από το προσωπικό
καθαριότητας χρησιµοποιώντας απαραίτητα χονδρά οικιακά γάντια ή γάντια µίας χρήσης.
Επίσης από το πάτωµα θα αφαιρούνται όπου υπάρχουν κολληµένες τσίχλες, καραµέλες
κλπ.
Στα W.C. των θαλάµων η συλλογή των µολυσµατικών νερών που έχουν δηµιουργηθεί
κατά την διάρκεια της καθαριότητας θα συλλέγονται µε την ειδική µίκρυνα

και θα

στεγνώνεται στη συνέχεια το πάτωµα µε την πανέτα.
Τα παραπάνω υλικά καθαρισµού θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο
για τα W.C.

των

ασθενών και σε καµία

περίπτωση στους υπόλοιπους

στεγασµένους χώρους του Νοσοκοµείου.
• Υγρό καθάρισµα µε υλικά απορρυπαντικά εγκεκριµένα και όχι δύσοσµα.
• Στέγνωµα απαραίτητα µε στεγνές και καθαρές πανέτες.
• Παρκετάρισµα - γυάλισµα όποτε αυτό ενδείκνυται και σε συνεννόηση µε την ,
Προϊστάµενη του Τµήµατος κυρίως για τους κοινόχρηστους χώρου.
•Εάν στο πάτωµα παρατηρηθούν κηλίδες αίµατος - υγρά από ασθενή,
καθαρίζονται απαραίτητα τοπικά µε τον παρακάτω τρόπο: Χρησιµοποιείται ειδικό
απολυµαντικό πάνω στο συγκεκριµένο σηµείο ή εάν ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί και
επιτρέπεται στο συγκεκριµένο τµήµα ειδικό σκεύασµα χλωρίου (χλωρίνη) όπου αυτή
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τοποθετείται απ' ευθείας στις κηλίδες του αίµατος σύµφωνα µε τις υποδείξεις των
υπευθύνων του Τµήµατος ή της υπεύθυνης λοιµώξεων.
6. Σκάλες εσωτερικές κτιρίου (κλιµακοστάσιο) θα καθαρίζονται δύο (2) φορές
την ηµέρα στην πρωινή και απογευµατινή βάρδια και στην συνέχεια θα γίνεται συντήρηση
εάν παρατηρηθούν ακάθαρτοι.
Ο καθαρισµός στις εσωτερικές σκάλες θα γίνεται ως εξής: Συλλογή τυχόν
απορριµµάτων όπως αποτσίγαρα µεταλλικά αντικείµενα κλπ. στεγνός καθαρισµός έτσι
ώστε να µην σηκώνεται σκόνη (υγρή πανέτα), αφαίρεση εάν υπάρχουν υπολείµµατα
από τροφές π.χ. τσίχλες, καφέδες κλπ, τρίψιµο στα σκαλοπάτια στις ρωγµές όπου
υπάρχουν τα προστατευτικά πλαστικά, υγρός καθαρισµός µε υγρά απορρυπαντικά,
στέγνωµα µε στεγνές και καθαρές πανέτες.
7. Καλαθάκια απόρριψης απορριµµάτων όπου βρίσκονται και φιλοξενούνται
στις εσωτερικές σκάλες και στο κλιµακοστάσιο των παραπάνω κτιρίων όπου
συγκεντρώνονται οι επισκέπτες των ασθενών.

Εκεί συγκεντρώνεται µεγάλος όγκος

απορριµµάτων και κατά συνέπεια θεωρούνται αυτοί οι χώροι ιδιαίτερα επικίνδυνοι και
ευαίσθητοι και πρέπει να γίνεται στους χώρους αυτούς συστηµατικός καθαρισµός,
όπου θα γίνεται ως εξής: Αφαίρεση της σακούλας απορριµµάτων δύο (2) φορές την
ηµέρα και στην συνέχεια θα γίνεται συντήρηση εάν παρατηρηθούν ακάθαρτα. Κατά το
τέλος των εργασιών και κυρίως στην απογευµατινή βάρδια καθηµερινά µία φορά
απαραίτητα την ηµέρα θα πλένονται και θα καθαρίζονται. Στην πρωινή βάρδια και
οποιαδήποτε άλλη στιγµή όπου θα γίνεται έλεγχος εάν για οποιοδήποτε λόγο
παρατηρηθούν βρώµικα και ρυπαρά καλαθάκια όπου είναι εστία µικροοργανισµών θα
ακολουθείται η συγκεκριµένη διαδικασία όπως αναγράφεται στην σύµβαση .
8. Πλύσιµο µπαλκονιών - Συλλογή απορριµµάτων απ' αυτά.
Κιγκλιδώµατα εσωτερικών και εξωτερικών κλιµακοστασίων που ανήκουν στο κτίριο
και σκάλες ασφαλείας εξωτερικές των µπαλκονιών. Οι παραπάνω εργασίες στους
συγκεκριµένους χώρους όπως αυτές αναγράφονται 0α γίνονται επιµελώς µία (1) φορά την
εβδοµάδα µε υγρό απαραίτητα απορρυπαντικό. Συλλογή και αποκοµιδή των
απορριµµάτων, όπου υπάρχουν στα διάφορα µπαλκόνια των θαλαµών των ασθενών
και των κοινόχρηστων χώρων.
9. Τοίχοι κλιµακοστασίων κλινικών (θαλάµων ασθενών, δωµάτια νοσηλείας,
γραφείο Προϊσταµένης), θα καθαρίζονται και θα αφαιρούνται τα αποτυπώµατα κάθε
δεκαπέντε (15) µέρες µε υγρό τύπου WETTEX και µε ειδικό υγρό απορρυπαντικό. Στην
συνέχεια θα γίνεται η συντήρηση και θα αντιµετωπίζεται οποιοδήποτε έκτακτο πρόβληµα.
Επανάληψη των παραπάνω εργασιών όποτε και όσες φορές χρειαστεί εφόσον
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αυτά θεωρηθούν ακάθαρτα κυρίως µε υγρά ασθενών όπως αίµα.
10. Ψύκτες των διαδρόµων ή σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο µέσα σε κάποιο τµήµα,
κλινική όπου φιλοξενούνται. Οι παραπάνω ψύκτες θα πλένονται εξωτερικά καθηµερινά
µία έως δυο (1-2) φορές τη ηµέρα και θα χρησιµοποιείται απαραίτητα υγρό
απολυµαντικό στο σηµείο όπου τροφοδοτείται µε νερό του δικτύου, στην συνέχεια ο
ψύκτης ξεπλένεται πολύ καλά µε καθαρό νερό του δικτύου. Οι ψύκτες θα πρέπει να
έχουν ανάλογο σχολαστικό καθαρισµό έτσι ώστε να µην υπάρχει διασπορά
µικροοργανισµών, και λοιµώξεων από αυτούς προς άτοµα που τους χρησιµοποιούν.
11. Θάλαµοι ασθενών θα γίνεται καθηµερινός καθαρισµός δύο (2) φορές την
ηµέρα στην πρωινή βάρδια και απογευµατινή βάρδια. Στην πρωινή βάρδια θα παραδίδεται
έως τις 08:30 π.µ. πριν την επίσκεψη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Στην
απογευµατινή βάρδια µετά την έξοδο των επισκεπτών και το πέρας του δείπνου. Κατά
τον καθαρισµό των θαλάµων θα γίνεται σωστός αερισµός, άνοιγµα των παραθύρων,
µε νωπό σκούπισµα και σφουγγάρισµα και στην συνέχεια µε στεγνό πέρασµα µε
στεγνές και καθαρές πανέτες. Οι υφασµάτινες κουρτίνες, όπου υπάρχουν, στους θαλάµους
των ασθενών, θα αφαιρούνται µία (1) φορά τον µήνα και θα συλλέγονται στα πλυντήρια
και στεγνωτήρια του Νοσοκοµείου. Στην συνέχεια θα καθαρίζονται µε νωπό τύπου
WETTEX και µε την ειδική σκάλα εργασίας τα ξύλινα ή µεταλλικά κουρτινόξυλα
χρησιµοποιώντας υγρό απορρυπαντικό για την αφαίρεση της σκόνης. Οι ίδιες εργασίες θα
επαναλαµβάνονται και στα δωµάτια ασθενών όπου υπάρχουν ενδιάµεσα ειδικές κουρτίνες
αποµόνωσης, και έπειτα από συνεννόηση µε την Προϊσταµένη του Τµήµατος. Επίσης θα
αφαιρούνται µε ειδικά κοντάρια από τις οροφές των θαλάµων ή από άλλους
κοινόχρηστους χώρους οι αράχνες έτσι ώστε να µην δηµιουργούν πρόβληµα στους
ασθενείς αλλά και σε όποιον βρίσκεται και παραµένει στον βρώµικο αυτό χώρο.
Στα W.C των ασθενών και όπου υπάρχουν κουρτίνες στις ντουζιέρες
(πλαστικές) θα αφαιρούνται µία (1) φορά την εβδοµάδα και θα πλένονται τοπικά στο
συγκεκριµένο χώρο µε υγρό απορρυπαντικό και θα τοποθετούνται αµέσως ξανά.
Επίσης εάν υπάρχει κάποιος θάλαµος όπου νοσηλεύεται ασθενής µε λοιµώδες
νόσηµα η εµφάνιση του προσωπικού καθαριότητας και η παροχή υπηρεσιών προς τον
ασθενή θα πρέπει να γίνεται µε ειδική στολή µίας χρήσεως που θα φοράει το προσωπικό
καθαριότητος όπως επίσης και τα είδη καθαριότητας που θα χρησιµοποιούνται γι' αυτόν τον
χώρο απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό οποιουδήποτε άλλου
χώρου.
12. Μαρµάρινα δάπεδα - εσωτερικά κλιµακοστάσια θα καθαρίζονται
απαραίτητα δύο (2) φορές την ηµέρα, κυρίως κατά την πρωινή και απογευµατινή
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βάρδια. Η διαδικασία θα είναι η εξής: Στεγνό καθάρισµα µε νωπή µικροίνα για την
αποµάκρυνση της σκόνης, αποµάκρυνση απορριµµάτων που τυχόν υπάρχουν στα
δάπεδα, απαραίτητα µε ειδικό γάντι εργασίας και τέλος στεγνό πέρασµα µε στεγνή και
καθαρή πανέτα.
13. ∆άπεδα µε πλακάκια

κεραµικά όπως χώροι W.C και πατώµατα.

Οι

παραπάνω εργασίες θα γίνονται δύο (2) φορές ηµερησίως στην πρωινή και
απογευµατινή βάρδια Στεγνό καθάρισµα µε νωπή µικροίνα για την αποµάκρυνση της
σκόνης, αποµάκρυνση

απορριµµάτων που τυχόν υπάρχουν στα δάπεδα,

απαραίτητα µε ειδικό γάντι εργασίας και τέλος στεγνό πέρασµα µε στεγνή και καθαρή
πανέτα.
14. Απολύµανση του εξοπλισµού των W.C µε υγρά απολυµαντικά µία (1) φορά
την ηµέρα Σωστός

καθαρισµός

και αποµάκρυνση των ρύπων µε ειδικό

σφουγγαράκι όπου υπάρχει και σύρµα για το τρίψιµο στις λεκάνες και στις ντουζιέρες
όπου υπάρχει εστία µικροοργανισµών όπως επίσης και στους νιπτήρες
σφουγγαράκι

που

χρησιµοποιείται

για

τον

καθαρισµό

Το

της τουαλέτες και

συγκεκριµένα της λεκάνης δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται ρητά και κατηγορηµατικά
για οποιοδήποτε άλλο εξοπλισµό όπου υπάρχει µέσα στο W.C. Ο καθαρισµός και η
αφαίρεση αλάτων από τα µεταλλικά είδη υγιεινής θα πρέπει να γίνεται µε ειδικά υγρά
απορρυπαντικά όπου δεν διαβρώνουν αλλά και καθαρίζουν τις βρύσες.
15. Βουρτσάκια καθαρισµού λεκάνης, θα καθαρίζονται και θα πλένονται µε
απόλυτη λεπτοµέρεια και συχνότητα µία (1) φορά την ηµέρα αφού αυτά θα εµβυθίζονται
απαραίτητα σε χλώριο. Όποια από αυτά τα είδη είναι ντακιασµένα και ιδιαίτερα βρώµικα θα
υποδεικνύονται στην Προϊσταµένη του Τµήµατος και θα αφαιρούνται απαραιτήτως από το
τµήµα (θα πετιούνται).
16. Απαγορευτικές πινακίδες - ειδικοί πίνακες ενηµέρωσης για τους χώρους
Καθαρίζονται µε νωπό τύπου WETTEX και µε υγρό καθαρισµού κάθε δεκαπέντε (15)
ηµέρες Καθάρισµα της αλυσίδας όπου κρεµάται η αντίστοιχη πινακίδα και η αφαίρεση
σκόνης ή αράχνης.
17. Ξενοδοχειακός εξοπλισµός γραφεία, ντουλάπες, κοινόχρηστες καρέκλες
πλαστικές σε χώρους αναµονής κλπ. Η καθαριότητα του παραπάνω εξοπλισµού θα γίνεται
µία φορά την εβδοµάδα µε υγρό απορρυπαντικό έτσι ώστε να αφαιρούνται οι ρύποι ή
τυχόν υπολείµµατα τροφών.
18. Αποδυτήρια προσωπικού - Ο καθαρισµός τους θα γίνεται µία (1) φορά
την ηµέρα στην πρωινή ή απογευµατινή βάρδια. Συλλογή των απορριγµάτων µία (1)
φορά την ηµέρα στην πρωινή ή απογευµατινή βάρδια εάν υπάρξει πρόβληµα ανάλογα µε
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το φόρτο εργασίας του κάθε τµήµατος.
19. Ανελκυστήρες Η καθαριότητα των δαπέδων τους θα γίνεται µία (1) φορά την
ηµέρα µε υγρό καθαρισµού και υγρά απολύµανσης κυρίως στον θάλαµο όπου
µεταφέρονται τα απορρίµµατα και όπου υπάρχει ειδική σήµανση. Υαλοπίνακες των
ανελκυστήρων θα καθαρίζονται µία (1) φορά την ηµέρα µε ειδικό υγρό καθαρισµού και
θα αφαιρούνται τυχόν σηµειώσεις που αναγράφονται σ' αυτούς. Μία (1) φορά την
εβδοµάδα θα καθαρίζονται µε ηλεκτρική σκούπα οι οδηγοί ολισθήσεως των θυρών των
θαλάµων για την αποφυγή συλλογής µικρο-απορριµµάτων και κατά συνέπεια βλάβης
του ανελκυστήρα.
Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε υγρό απολυµαντικό απαραίτητα µία
(1) φορά την ηµέρα όπου σ' αυτούς επικάθονται επικίνδυνοι ρύποι και υπάρχει
διασπορά µικροοργανισµών. Φωτιστικά σώµατα του ανελκυστήρα θα αφαιρούνται και
θα καθαρίζονται ύστερα από συνεννόηση µε τους τεχνικούς συντήρησης των
ανελκυστήρων κάθε δύο (2) εβδοµάδες όπου θα γίνεται νωπός και έπειτα στεγνός
καθαρισµός στους λαµπτήρες και στα υαλόφρακτα πλαίσια αυτών.
20. Λαµπτήρες κοινόχρηστων χώρων και θαλάµων ασθενών, θα γίνεται
νωπός και έπειτα στεγνός καθαρισµός στους λαµπτήρες και στα υαλόφρακτα πλαίσια
αυτών µία (1) φορά τον µήνα, ύστερα από συνεννόηση µε τους τεχνικούς και εάν σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προτείνουν οι τεχνικοί ότι πρέπει να καθαριστούν διότι
δεν υπάρχει σωστός φωτισµός.
21. Καθαριότητα και απολύµανση ειδικών χώρων Η καθαριότητα και η
απολύµανση των ειδικών χώρων αφορά τοίχους, πόρτες, σοβατεπί, πίνακες
διακοσµητικούς,

πλαίσια

αλουµινίων,

πίνακες

ανακοινώσεων,

τζάµια,

περσίδες,

ψευδοροφές, ταβάνια, φωτισµοί, κλιµατιστικά, δάπεδα, καθηµερινές επιφάνειας επαφής
(χερούλια, έπιπλα, γραφεία, είδη υγιεινής, νιπτήρες, βρύσες, λεκάνες, πλακάκια, δοχεία
απορριµµάτων κλπ). Η καθαριότητα τους και η απολύµανση γίνεται σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές

όπως

ορίζονται

από

τον

εκπρόσωπο

της

Επιτροπής

των

Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων σε συνεργασία µε την υπεύθυνη Επιστασίας.
22. Χώροι συλλογής απορριµµάτων των κτιρίων που βρίσκονται
εσωτερικούς χώρους

σε

του Νοσοκοµείου. Καθηµερινός καθαρισµός και απολύµανση

του χώρου αυτού έπειτα από συνεργασία του προσωπικού καθαριότητος και του
προσωπικού συλλογής απορριµµάτων σε όποια χρονική στιγµή και ώρα δεν θα
υπάρχουν απορρίµµατα στον συγκεκριµένο

χώρο έτσι ώστε να γίνει επιµελής

καθαρισµός και απολύµανση του δαπέδου.
Η εργασία αυτή θα γίνεται απαραίτητα µία (1) φορά την ηµέρα σε καθηµερινή βάση
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και τις Κυριακές και εξαιρέσιµες. Επίσης θα τρίβονται µε ειδικές συρµάτινες βούρτσες
και θα αφαιρούνται όλοι οι ρύποι από το συγκεκριµένο πάτωµα, όπου είναι µεταλλικό.
23. Καθαριότητα περιβάλλοντα χώρου
Η καθαριότητα περιλαµβάνει

όλους τους εξωτερικούς χώρους, συλλογή

απορριµµάτων και καθαριότητα µία φορά την ηµέρα.
Β) Προδιαγραφές των υλικών και εξοπλισµού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
• Τα χηµικά απολυµαντικά θεωρούνται τα καταλληλότερα όταν χρησιµοποιούνται
στο πάτωµα ή σε άλλες επιφάνειες που είναι δυνατόν να λερωθούν από µολυσµένα
οργανικά υλικά διότι υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης.
• Ο καθαρισµός και η απολύµανση είναι δυο (2) χωριστά στάδια:
1) Πρώτα γίνεται νωπό σκούπισµα µε υγρές πανέτες, στη συνέχεια σφουγγάρισµα
µε απολυµαντικό ή απορρυπαντικό
2) Απολύµανση µε χηµικά απολυµαντικά ή χρήση του ειδικού χηµικού
απολυµαντικού ενδείκνυται σε ευαίσθητους χώρους όπως W.C ή εάν στο πάτωµα ή
σε οποιοδήποτε άλλο χώρο υπάρχουν οργανικά υλικά (αίµα, ούρα ασθενών κλπ).
• Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να είναι ενήµερο για τον τρόπο χρήσης των
απολυµαντικών και απορρυπαντικών σε ποιους χώρους και γιατί πρέπει να
χρησιµοποιούνται τα παραπάνω υλικά.
•

Απαγορεύεται

ρητά

και

κατηγορηµατικά

η

ανάµειξη

δύο

(2)

διαφορετικών χηµικών προϊόντων (π.χ. υγρό απορρυπαντικό σε συνδυασµό µε
υγρό απολυµαντικό ή το αντίθετο). Εάν σε περίπτωση το προσωπικό του
συνεργείου από αµέλεια δηµιουργήσει οποιοδήποτε πρόβληµα στον χώρο εργασίας
από την ανάµειξη των παραπάνω προϊόντων και συγκεκριµένα σε . ασθενείς και
προσωπικό του Νοσοκοµείου υπόλογος και υπεύθυνος θα είναι ο υπεύθυνος του
συνεργείου όπου δεν έχει ενηµερώσει το προσωπικό του ή δεν έχει παρακολουθήσει
τις παραπάνω εργασίες.
• Απαγορεύεται η χρήση υγρών δύσοσµων χηµικών απορρυπαντικών και
απολυµαντικών σε µονάδες και τµήµατα όπως Παιδιατρική, Πνευµονολογική ή
σε οποιοδήποτε άλλο τµήµα δεν ενδείκνυται ή έχει δώσει εντολή η Προϊσταµένη
του Τµήµατος, σε αυτή την περίπτωση ενηµερώνεται και η ∆/νουσα
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας από τον υπεύθυνο του συνεργείου για να επιληφθεί
του θέµατος σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων.
1. Ιδιαίτερες απαιτήσεις
1.1. Τα απολυµαντικά προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν θα ορίζονται από την
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Επιτροπή

Ενδονοσοκοµειακών

Λοιµώξεων

σε

συνεργασία

µε

την

∆/νουσα

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
1.2. Οι χώροι στους οποίους θα χρησιµοποιούνται τα απολυµαντικά προϊόντα θα
πρέπει να γνωρίζει απαραίτητα ο επόπτης του συνεργείου έπειτα από ενηµέρωση του
από τον εκπρόσωπο της επιτροπής Ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων .
1.3. Σε κοινόχρηστους χώρους και όπου ενδείκνυται θα χρησιµοποιούνται
απορρυπαντικά διαλύµατα. Απαγορεύεται η ακαταλόγιστη χρήση των απολυµαντικών σε
χώρους όπου δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα και όπου αυτοί δεν έχουν
ορισθεί από τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου.
1.4. Ενώσεις χλωρίου (ταµπλέτες χλωρίνης) θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν έπειτα
από συνεννόηση µε την Προϊσταµένη και αφού γίνει γνωστό στην εκπρόσωπο της
επιτροπής Ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων για τον καθαρισµό και την απολύµανση
χώρων υγιεινής όπως W.C ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, κυρίως στις λεκάνες.
2. Προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης
1.1. Τα προϊόντα καθαρισµού (απορρυπαντικά) και απολύµανσης (απολυµαντικά)
να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου (καθαριστές) στη συσκευασία και µε
σύνθεση - διάλυση της εταιρείας παραγωγής τους. Για την διάλυση των παραπάνω
προϊόντων απορρυπαντικών ή απολυµαντικών απόλυτα υπεύθυνος θα είναι ο υπεύθυνος
του συνεργείου όπου θα γνωρίζει την δυνατή διάλυση του κάθε προϊόντος.
2.2. Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης θα πρέπει να συνοδεύονται
απαραίτητα από τον αντίστοιχο δοσοµετρητή. Η διάλυση των παρασκευαζοµένων
διαλυµάτων προς χρήση των προϊόντων καθαρισµού που θα κάνουν οι καθαριστές να
είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας παρασκευής των προϊόντων. Τα υγρά
απορρυπαντικά και απολυµαντικά ενώ θα έχει γίνει η διάλυση τους σε καµία περίπτωση
δεν θα µεταβιβάζονται ή θα φυλάσσονται σε άλλες συσκευασίες όπου δεν έχουν
καµία σχέση µε το αντίστοιχο προϊόν. Η συγκέντρωση των παρασκευασµάτων
διαλυµάτων (προς χρήση) των προϊόντων απολύµανσης που θα κάνουν οι καθαριστές θα
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες του εκπροσώπου της Επιτροπής
Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων αλλά και της ∆/νουσας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
3. Υλικά - Τεχνική καθαριότητας
3.1. Τα υλικά καθαριότητας, τα εργαλεία θα είναι:
3.2. Ειδικοί κουβάδες διαφορετικού χρώµατος για τον καθαρισµό κυρίως των W.C
αλλά και των θαλάµων των ασθενών.
3.3. Μικροίνες (ειδικές πανέτες που χρησιµοποιούνται για την συλλογή επιφανειακής
σκόνης αλλά και την απορρόφοση υγρών από τα W.C ασθενών.
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3.4. Τα µηχανήµατα όπου θα χρησιµοποιούνται θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
αθόρυβα. Ο ανάδοχος εγγυάται τη δυνατότητα υποστήριξης µε επισκευές και
ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων όπου χρησιµοποιούν για τον
καθαρισµό των παραπάνω χώρων.
3.5. Η καθηµερινή καθαριότητα, η περιοδική καθαριότητα, η τεχνική της και τα
υλικά που χρησιµοποιούνται θα ορίζονται για κάθε χώρο µε συνεργασία µε την Επιτροπή
Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων και την ∆/νουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
3.6. Η αποκοµιδή, µεταφορά των απορριµµάτων από τους παραπάνω χώρους θα
γίνεται από το συνεργείο στον ειδικά για τον σκοπό αυτό χώρο.
3.7. Το Νοσοκοµείο θα χορηγήσει στον ανάδοχο χώρο για την αποθήκευση των
µηχανηµάτων και των υλικών όπως επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό του
συνεργείου του.
3.8. Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων όπως επίσης
και ότι το προσωπικό που το χρησιµοποιεί γνωρίζει την λειτουργία τους και τα
προστατευτικά µέτρα που είναι απαραίτητα κατά την χρήση τους για την ασφάλεια
των ίδιων και του προσωπικού του Νοσοκοµείου.
3.9. Ο

ανάδοχος

υποχρεούται

να

προσκοµίσει

διαφηµιστικό

φυλλάδιο,

προσπέκτους της εταιρείας για αντίστοιχα µηχανήµατα που χρησιµοποιεί.
4. Απαραίτητα µηχανήµατα - Εξοπλισµός
4.1.

Τρόλεϊ καθαριστριών κλινικών - τµηµάτων ένα (Ι) για κάθε χώρο

ξεχωριστά, όπου σε εµφανή σηµείο θα αναγράφεται η Κλινική που χρησιµοποιεί τα
συγκεκριµένα τρόλεϊ και σε καµία περίπτωση αυτά δεν θα µεταφέρονται σε οποιοδήποτε
άλλο τµήµα και για οποιονδήποτε λόγο.
Το προσωπικό µεταφοράς των απορριµµάτων πέρα του σχετικού ελέγχου
και εµβολιασµού θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται µε το Μantu,
φυµατίωσης. Το προσωπικό του συνεργείου απαγορεύεται να επισκέπτεται τµήµατα
όπου υπάρχουν ασθενείς (θαλάµους ασθενών).
Απαγορεύεται κατά την διάρκεια της εργασίας τους και ενώ κυκλοφορούν στους
διαδρόµους και τα τµήµατα να καπνίζουν και να τρώνε ταυτόχρονα ενώ µεταφέρουν
και απορρίµµατα. Ο ανάδοχος θα τους έχει ορίσει ένα συγκεκριµένο χώρος που θα του
έχει δοθεί από το Νοσοκοµείο για να κάνουν την στάση από την εργασίας τους, και θα
παραµένουν σ' αυτόν και µόνο τον χώρο. Απαγορεύεται µε τα γάντια εργασίας να
ακουµπάει οπουδήποτε και οτιδήποτε π.χ. πόµολα, πόρτες, ηλεκτρικούς διακόπτες,
ανελκυστήρες, κλπ.
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Είδη καθαριότητος, καρότσια διπλού συστήµατος κλπ. εξοπλισµός
καθαρισµού καθηµερινά και µετά το τέλος των εργασιών όλα τα είδη καθαρισµού
όπως επίσης και τα καροτσάκια θα πρέπει να πλένονται, να καθαρίζονται και να
νοικοκυρεύονται από τα περιττά πράγµατα όπου ίσως έχουν τοποθετηθεί. Η
εµφάνιση και ο καθαρισµός των παραπάνω ειδών καθαριότητος αλλά και κυρίως των
καροτσιών είναι η συνέπεια της σωστής και απόλυτης καθαριότητος που τηρεί το
συνεργείο στους χώρους του Νοσοκοµείου.
4.2.

Πανέτες

αποµάκρυνσης

σκόνης

και

υγρού

σκουπίσµατος

και

σφουγγαρίσµατος. Κοντάρια — βάσεις όπου θα τοποθετούνται οι παραπάνω πανέτες
για το Σύστηµα υγρού σκουπίσµατος. Τα πανιά καθαριότητας να είναι διαφορετικού
χρώµατος
•

Οι πανέτες για το σφουγγάρισµα-στέγνωµα δαπέδου θα χρησιµοποιούνται για

τους θαλάµους των ασθενών. Οι πανέτες µπορούν να είναι βαµβακερές εµποτισµένες σε
υγρό διάλυµα καθαρισµού (απορρυπαντικό) και στην συνέχεια σε υγρό χηµικό
απολυµαντικό. Η χρήση τους γίνεται ως εξής .
• Πάντοτε σύρονται κατά µήκος του χώρου δεν ανασηκώνονται από το έδαφος
και ποτέ δεν τινάζονται τόσο κατά την διάρκεια καθαρισµού όσο και στο τέλος της σε
εσωτερικούς χώρους ή έξω από τα µπαλκόνια των θαλάµων διότι τότε υπάρχει κίνδυνος
διασποράς µικροοργανισµών.
• Είναι απαραίτητο οι βαµβακερές - νάιλον πανέτες να εµποτίζονται συχνά µε υγρό
διάλυµα καθαρισµού ή χηµικό απολυµαντικό εάν αυτές έχουν χρησιµοποιηθεί για τον
καθαρισµό και την συλλογή υγρών από τους ασθενείς (αίµα. ούρα).
4.3.

Καρότσια

σφουγγαρίσµατος

µε

κάδους

σφουγγαρίσµατος

διπλού

συστήµατος για πλύσιµο και ξέβγαλµα και µε διαφορετικό χρώµα (πχ. κόκκινο και
µπλε)
•

Θα

χρησιµοποιούνται

διαφορετικοί

κάδοι

σφουγγαρίσµατος

διπλού

συστήµατος για κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικοί για µονάδες -θαλάµους ασθενών
όπου υπάρχουν ανασοκατασταλµένοι ασθενείς και διαφορετικοί σε όποιο τµήµα
φιλοξενείται κάποιο λοιµώδες περιστατικό.
• Υγρό ξεσκόνισµα θα γίνεται µε ξεσκονόπανα τύπου (WETTEX) διαφορετικού
χρώµατος όπου µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορους χώρους (τέσσερα
χρώµατα) κάνοντας επιλογή ανάλογα µε το χρώµα που έχει το συγκεκριµένο τύπου
WETTEX Το υγρό ξεσκόνισµα µε τοτύπου WETTEX θα γίνεται ως εξής: Το WETTEX
εµβαπτίζεται σε καθαρό νερό του δικτύου, στύβεται καλά, ώστε να µην στάζει και σύρεται
πάνω στην επιφάνεια.
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• Η επιφάνεια θα πρέπει να στεγνώνει µε στεγνό WETTEX
•

Χρησιµοποιείται υγρό απορρυπαντικό ή απολυµαντικό όπου είναι δυνατόν, και

επιτρέπεται στον συγκεκριµένο χώρο ή τµήµα.
Τα υγρά ξεσκονόπανα (WETTEX) πλένονται και στεγνώνονται ξεχωριστά από τις
πανέτες στο πλυντήριο της αναδόχου εταιρείας έτσι ώστε να ενδείκνυται η χρήση τους
της επόµενη ηµέρα.
• Καρότσια τροχήλατα για την µεταφορά απορριµµάτων οικιακών µολυσµατικών από
το κτίριο προς τους αντίστοιχους χώρους όπου έχουν ορισθεί.
Γάντια χονδρά κουζίνας απαραίτητα για το προσωπικό καθαριότητος όπου πλένει και
καθαρίζει τις τουαλέτες, τα οποία θα πρέπει να φέρουν συγκεκριµένο χρώµα. Τα γάντια
αυτά θα πλένονται απαραίτητα µε υγρό απολυµαντικό κατά το τέλος των εργασιών και θα
στεγνώνονται έως την εποµένη χρήση τους. Εάν σε περίπτωση τα γάντια αυτά
χρησιµοποιηθούν σε χώρο όπου είναι ιδιαίτερα ρυπαρός και ακάθαρτος θα πρέπει να µετά
το τέλος του καθαρισµού του χώρου να πλένονται µε χλώριο.
Γάντια χονδρά ειδικά για τους εργάτες µεταφοράς απορριµµάτων για την αποφυγή
µικροτραυµατισµών από αιχµηρά αντικείµενα ή από χρησιµοποιηµένο υγειονοµικό
υλικό όπου δεν έχουν τοποθετηθεί στην σωστή σακούλα απορριµµάτων. Εάν σε
οποιαδήποτε περίπτωση οι εργάτες µεταφοράς απορριµµάτων δεν φορούν τα
προστατευτικά γάντια και έχουν τραυµατισµούς από χρησιµοποιηµένο υγειονοµικό
υλικό ή ακόµα νοσήσουν το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη και την ευθύνη των
πράξεων του την έχει

το ίδιο το προσωπικό καθαριότητος εάν ο ανάδοχος έχει

χορηγήσει τον ανάλογο εξοπλισµό στο προσωπικό του και αυτό το κάνει γνωστό µέσω
υπεύθυνου του συνεργείου στα αρµόδια όργανα ελέγχου του Νοσοκοµείου. Τα
συγκεκριµένα προστατευτικά γάντια και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισµός όπου θα
χρησιµοποιεί το συνεργείο θα πρέπει να γίνουν γνωστά κατά την ανάληψη του έργου και
όχι το χρονικό διάστηµα όπου θα συµβεί κάποιο ατύχηµα. Εάν σε αυτή την περίπτωση η
ανάδοχος εταιρεία δεν παρέχει τον αντίστοιχο εξοπλισµό στο προσωπικό του υπόλογος για
οτιδήποτε συµβεί στο προσωπικό του είναι αυτός και µόνο αυτός.
Τα σακουλάκια µίας χρήσεως όπου τοποθετούνται στα καλαθάκια των
κοινόχρηστων, γραφείων κλπ θα πρέπει να τοποθετούνται καθαρά και αµεταχείριστα
οποιαδήποτε στιγµή συλλέγονται τα απορρίµµατα.
Οι

πλαστικές

σακούλες

απορριµµάτων

µαύρου

χρώµατος

όπου θα

τοποθετούνται ανάλογα µε τις υποδείξεις των Προϊσταµένων του Τµήµατος.
Τα σφουγγαράκια µε σύρµα διαφορετικού χρώµατος για τρίψιµο µεταλλικών
επιφανειών - νιπτήρων και ειδών υγιεινής όπου θα γίνεται δύο (2) φορές την ηµέρα στην
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πρωινή και απογευµατινή βάρδια έτσι ώστε να καθαρίζονται τα είδη υγιεινής να φεύγουν
οι κιτρινίλες και οποιοδήποτε άλλοι ρύποι έχουν συγκεντρωθεί σε αυτά.
• Ειδική σκάλα εργασίας 3 ή 4 θέσεων επαγγελµατικής χρήσης για χώρους
καθαρισµού όπου δεν είναι εφικτός ο καθαρισµός τους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
• Ειδικά επαγγελµατικά λάστιχα νερού εργασίας όπου αυτά θα τοποθετούνται σε
εξωτερικές βρύσες από το δίκτυο για να πλένονται και να καθαρίζονται συγκεκριµένοι
χώροι όπου αυτοί τους υποδεικνύονται από τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου.
• Ηλεκτρικές µπαλαντέζες όπου θα χρησιµοποιούνται για την βοήθεια και µεταφορά
διαφόρων καθαριστικών µηχανηµάτων εάν σε αυτόν τον χώρο δεν υπάρχουν ηλεκτρικές
πρίζες,
• Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου αυτά χρειάζονται
για την συλλογή διαφόρων απορριµµάτων όπου δεν είναι δυνατόν να γίνουν µε άλλο
τρόπο π. χ. αποτσίγαρα, µεταλλικά κουτιά κλπ.
• Ειδικό δέρµα για τον καθαρισµό των κουφωµάτων αλουµινίου και υαλοπίνακες.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
Η παρακολούθηση των εργασιών της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται σε
οποιαδήποτε χρονική στιγµή και ώρα λειτουργίας του Νοσοκοµείου σε καθηµερινή
βάση όπως και τις Κυριακές και εξαιρέσιµες από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του
Νοσοκοµείου:
1. Ειδική τριµελής επιτροπή ελέγχου καθαριότητας του Νοσοκοµείου
2. Προϊσταµένη Γραµµατείας του Νοσοκοµείου, ελέγχει, προτείνει, επεµβαίνει
στον τρόπο καθαρισµού. Ελέγχει τις κάρτες και βιβλιάρια υγείας, έρχεται σε
καθηµερινή επαφή µε τον επόπτη του συνεργείου για συζητηθούν τυχόν ελλείψεις ή
προβλήµατα που έχουν προκύψει.
3. Εκπρόσωπος της Επιτροπής των Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων. ∆ίνει
οδηγίες αλλά και προτάσεις στην χρήση διαφόρων απολυµαντικών για την µη
διασπορά µικροοργανισµών, την σωστή καθαριότητα και υγιεινή των χώρων σε
συνεργασία µε την επόπτρια υγείας.
4. Προϊσταµένη Γραµµατείας
4.1. ∆ιατηρεί το βιβλίο παρουσίας του προσωπικού του συνεργείου όπου
υπογράφει κατά την άφιξη και αποχώρησή του
4.2. ∆ιατηρεί το βιβλίο παραλήψεων του συνεργείου, το οποίο ενηµερώνεται και
υπογράφεται µία (1) φορά το µήνα από την τριµελή επιτροπή και επισυνάπτεται σ’
αυτό οποιοδήποτε έγγραφο έχει προκύψει από οποιοδήποτε τµήµα του Νοσοκοµείου
σχετικά µε την καθαριότητα των παραπάνω τµηµάτων.
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Γ) Τα υγειονοµικά κ.λπ. στοιχεία των εργαζοµένων
1. Κάρτα εµβολιασµού του προσωπικού η οποία ενηµερώνεται και ελέγχεται
από τις Επισκέπτριες Υγείας.
Το προσωπικό θα είναι υγιές, ειδικευµένο, δεν θα εναλλάσσεται συχνά, άριστο
στο

ήθος του, άψογο από πλευράς συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους (επισκέπτες,

συνοδούς κλπ.) όπως επίσης και στο προσωπικό του Νοσοκοµείου. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την οποιαδήποτε εργασία µέσα στους χώρους του κτιρίου του
Νοσοκοµείου οι αλλοδαποί θα πρέπει να κατανοούν και να οµιλούν την ελληνική
γλώσσα, όπως επίσης θα τηρούν πιστά ης οδηγίες των Κρατικών Αρχών αλλά και του
Νοσοκοµείου. Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει όλο του το προσωπικό όπως
επίσης και τους αλλοδαπούς ότι θα πρέπει να συµµορφώνονται και να τηρούν τις
οδηγίες από την Επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων και την Προϊσταµένη
Γραµµατείας. Ο παραπάνω έλεγχος θα γίνει στο προσωπικό στην διάρκεια ενός (1)
µηνός από την έναρξη της εργασίας τους σε συνεννόηση της προϊσταµένης του
συνεργείου καθαριότητος µε την Προϊσταµένη Γραµµατείας. Σε οποιαδήποτε
περίπτωση όπου το προσωπικό θα αρνείται να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο ή σε
εµβολιασµό ο υπεύθυνος του συνεργείου θα τον αποµακρύνει από τον χώρο
εργασίας του κτιρίου διότι θα θεωρείται ύποπτος εφόσον δεν υπάρχει εργαστηριακός
έλεγχος αλλά και δεν είναι εµβολιασµένος.
2. Ο εργαστηριακός έλεγχος οικονοµικά θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο
τον εργαζόµενο ή την ανάδοχο εταιρεία και σε καµία περίπτωση το Νοσοκοµείο.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι εργαστηριακές εξετάσεις, όπου θα γίνονται στους
εργαζοµένους έπειτα από συνεννόηση µε την υπεύθυνη Επιστασίας θα είναι οι
παρακάτω:
• Ακτινογραφία θώρακος (συνοδευόµενη από γνωµάτευση ιατρού)
• ∆ερµατοαντίδραση Mantu
• Αυστραλιανό αντιγόνο
• Έλεγχος για ΗIV
• Καλλιέργεια κοπράνων
• Καλλιέργεια ρινοφαρυγγικού εκκρίµατος
Ο εµβολιασµός θα πρέπει να γίνει σε όλους τους εργαζόµενους του συνεργείου
είναι:
• Έναντι της Ηπατίτιδας Β
• Έναντι της ∆ιφθερίτιδας - Τετάνου τύπου ενηλίκου (Τd)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι ο µόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε
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είδους ζηµίας ή

βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές

εγκαταστάσεις εσωτερικές και εξωτερικές του Νοσοκοµείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή της εργασίας του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επόπτες όλες τις ώρες εργασίας του
προσωπικού του κατά την πρωινή και την απογευµατινή βάρδια για την επίβλεψη του
έργου, οι οποίοι να έχουν επικοινωνία µε τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου αλλά και
τους προϊστάµενους των τµηµάτων και τις εφηµερεύουσες.
Οι επόπτες εργασίας του συνεργείου είναι υποχρεωµένοι να έχουν ενηµερώσει τα
τµήµατα µε τα προσωπικά τους τηλέφωνα για ώρα ανάγκης και για οποιοδήποτε πρόβληµα
προκύψει µε το προσωπικό τους θα είναι υποχρεωµένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή
δηµιουργηθεί το πρόβληµα να επιληφθούν του θέµατος και να λύσει το πρόβληµα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και
ασφάλειας στον χώρο που θα του δοθεί από το Νοσοκοµείο για την φύλαξη των
διαφόρων υλικών και καθαριστικών του.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Βασικοί κριτές της ποιότητας εργασίας καθαρισµού, είναι οι προϊστάµενες των
νοσηλευτικών τµηµάτων οι οποίες υποχρεούνται να αναφέρουν εγγράφως και ιεραρχικά τις
παρατηρήσεις των. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να υπακούσει τις
υποδείξεις των αρµόδιων υπαλλήλων του Νοσοκοµείου οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για
την τήρηση της καθαριότητας και υγιεινής στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
του κτιρίου του Νοσοκοµείου και να συνεργάζεται µε αυτούς.
Η εποπτεία του συνεργείου καθαριότητας του Νοσοκοµείου θα απαρτίζεται από τους
παρακάτω:
Α) Ειδική Τριµελή Επιτροπή διαπίστωσης έργου καθαριότητας την οποία ορίζει
το Σ.∆. του Νοσοκοµείου η οποία:
1. Θα προβαίνει στην επιµέτρηση των εργασιών που εκτελούνται καθηµερινά και
προσδιορίζει µε ηµερήσια δελτία τις εργασίες του αναδόχου έπειτα από καθηµερινό
έλεγχο από την Επιτροπή καθαριότητος αλλά και την υπεύθυνη Επιστασίας.
2. Βεβαιώνει στο ίδιο δελτίο την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε
τους όρους της σύµβασης.
3. Προτείνει και Εγκρίνει τα υλικά, απορρυπαντικά, απολυµαντικά και τα
εργαλεία καθαρισµού όπου θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος έπειτα από συνεννόηση µε
την Επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων .
4. Συντάσσει µε βάση τα ηµερήσια δελτία το πρωτόκολλο εργασιών κατά µήνα.
5. Βεβαιώνει ότι ο ανάδοχος θα διαθέτει καθηµερινά τον ελάχιστο προβλεπόµενο
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αριθµό του προσωπικού, όπως αυτό αναγράφεται και ορίζεται από την σύµβαση εργασίας
µε το Νοσοκοµείο. Γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει βιβλίο παρουσίας προσωπικού θεωρηµένο
από το Νοσοκοµείο, όπου το προσωπικό θα υπογράφει κατά την άφιξη και αποχώρηση του.
Αρµόδιος υπάλληλος του Γραφείου επιστασίας που θα ορίζεται από το Νοσοκοµείο θα
θεωρεί και θα κλείνει τις παραπάνω υπογραφές.
6. Προτείνει προς το ∆ιοικητικό ∆ντή τις ποινές στην περίπτωση που δεν θα
απασχολείται ελάχιστος από την σύµβαση προβλεπόµενος αριθµός προσωπικού,
πληµµελούς εκτέλεσης ή µη εκτέλεσης εργασιών κλπ.
Β) Η Επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει:
• Βιβλίο παρουσίας προσωπικού, θεωρηµένο από το Νοσοκοµείο όπου το
προσωπικό θα υπογράφει κατά την άφιξη και αποχώρηση του. Το βιβλίο αυτό θα ελέγχεται
και θα θεωρείται από τον Προϊσταµένη Γραµµατείας του Νοσοκοµείου.
• Βιβλίο εργασιών καθαρισµού κτιρίου. Το βιβλίο αυτό θα το έχει στην κατοχή
του ο επόπτης του συνεργείου , στο βιβλίο αυτό θα αναγράφονται όλες οι εργασίες
που πρέπει να γίνονται καθηµερινά, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και
θα υπογράφονται απαραίτητα από τις Προϊσταµένες των Τµηµάτων και την
Προϊσταµένη Γραµµατείας, για είναι ενήµεροι ότι έχουν εκτελεσθεί οι παραπάνω εργασίες,
για αποφυγή τυχόν προβληµάτων.
Η Επιτροπή καθαριότητας σε συνεργασία µε την Προϊσταµένη Γραµµατείας και
την Επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων θα συντάσσουν έγγραφα όπου θα
αναφέρονται σ' αυτά τυχόν παραλήψεις και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την
µη σωστή εκτέλεση των όρων υγιεινής όπως αυτές αναγράφονται στην σύµβαση. Τα
παραπάνω έγγραφα θα κοινοποιούνται στον ∆ιοικητικό ∆/ντή του Νοσοκοµείου και
αυτός προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται στην σύµβαση. Η
ενηµέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως και θα του κοινοποιείται από την
∆/νση

του

Νοσοκοµείου επισυνάπτοντας

και

την

έγγραφη

αναφορά

του

προσωπικού ελέγχου του Νοσοκοµείου και της Προϊσταµένης Γραµµατείας.
Καθήκοντα µελών της Επιτροπής διαπιστώσεως έργου Καθαριότητας
Το µέλος της Επιτροπής Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων, φροντίζει κυρίως
για την ποιοτική παρακολούθηση των εργασιών µε βάση τους κανόνες υγιεινής.
Η υπεύθυνη Επιστασίας συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών
Λοιµώξεων και ενηµερώνει τον επόπτη του συνεργείου, καθηµερινά, για τυχόν
παραλείψεις

του

προσωπικού

καθαριότητας

και

του

προσωπικού

συλλογής

απορριµµάτων. Συνεργάζεται και οργανώνει την απεντόµωση και µυοκτονία των
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χώρων κυρίως όπου συλλέγονται τα απορρίµµατα έτσι ώστε να έχει προηγηθεί η
απαραίτητη καθαριότητα των χώρων αυτών από το συνεργείο. Ελέγχει τα βιβλιάρια
υγείας του προσωπικού του συνεργείου όπως επίσης και τον εµβολιασµό τους,
γίνονται περιοδικοί υγειονοµικοί έλεγχοι καθηµερινά µε προφορικές και έγγραφες
παρατηρήσεις, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του συνεργείου καθαριότητος θα
επιβάλλονται εγγράφως κυρώσεις. Οι επισκέπτριες υγείας θα αναλάβουν τον
εµβολιασµό όλου του προσωπικού καθαριότητος και συλλογής απορριµµάτων και τον
έλεγχο

της

κάρτας εµβολιασµού. Η οικονοµική επιβάρυνση για την αγορά των

αντίστοιχων εµβολίων θα βαρύνει αποκλειστικά

και µόνο το ίδιο το προσωπικό

καθαριότητος ή τον ανάδοχο και σε καµία περίπτωση το Νοσοκοµείο.
Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Επιστασίας θα ελέγχει την προσέλευση του
προσωπικού καθαριότητος τηρώντας το βιβλίο παρουσίας το οποίο θα είναι
θεωρηµένο από το Νοσοκοµείο, όπου το προσωπικό του συνεργείου θα υπογράφει
την άφιξη του και την αποχώρηση του. Το βιβλίο παρουσιών θα φιλοξενείται στο
Γραφείο Επιστασίας. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Επιστασίας ως µέλος της
Τριµελούς Επιτροπής Καθαριότητος οφείλει να κάνει περιοδικούς ελέγχους για την
τήρηση της καθαριότητος, να έρχεται σε επαφή και να συνεργάζεται µε την Επιτροπή
Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων και την υπεύθυνη Επιστασίας. Το πρωτόκολλο
εργασιών θα φιλοξενείται στο Γραφείο Επιστασίας όπου θα συµπληρώνεται από τα
µέλη της επιτροπής και θα επισυνάπτονται και τα ανάλογα έγγραφα της επόπτριας
υγείας και της επιτροπής Ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων.
Ενηµέρωση Υπηρεσιών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την Ιατρική, Νοσηλευτική και Τεχνική
Υπηρεσία του Νοσοκοµείου για το πρόγραµµα καθαριότητας που εκτελεί και για
τυχόν τεχνικά προβλήµατα, που δηµιουργήθησαν από το προσωπικό του.

83

