ΑΔΑ: 7ΗΧ746906Λ-ΑΛ9

INFORMATICS
17PROC001799492
2017-08-09
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.08.09 14:40:19
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα :09-08-2017
Αρ.Πρωτ: 24947

ΤΜΗΜΑ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ.Προµηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2613601872
FAX:
2610 227 896

A∆Α:
α/α ∆έσµευσης:

Α∆ΑΜ:
Α∆Α: ΩΝ6Ω46906Λ-ΑΤ9

1431

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για το έργο “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ » για χρονικό διάστηµα τριών (03) µηνών
προϋπολογισµού 16.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ”.

Σε

συνέχεια

της

υπ΄αριθ.477/03-08-2017

Απόφαση

Α∆Α:6ΙΝΜ46906Λ-ΣΚΟ το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών

∆ιοικητή

µε

απευθύνει πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη µειοδότη για το έργο ” Υπηρεσίες
πλυσίµατος και στεγνού καθαρισµού ιµατισµού σε εγκαταστάσεις του Γ. Ν Πατρών
(98310000-9) ” για διάστηµα τριών (03) µηνών προϋπολογισµού 16.500,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ”.

TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

A. Αποµάκρυνση ακάθαρτου-µολυσµατικού ιµατισµού στα τµήµατα .
Η ανάδοχος εταιρεία θα παραλαµβάνει τον ακάθαρτο και µολυσµατικό ιµατισµό
από τα κατά τόπους τµήµατα του Νοσοκοµείου , η καταµέτρηση ( όχι η διαλογή )
θα γίνετε στα τµήµατα από το προσωπικό τους .
2.
Kατά την συλλογή του ακάθαρτου ή µολυσµατικού ιµατισµού απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή από το αρµόδιο προσωπικό της κλινικής , ώστε να µην αφήνονται µέσα
στον ακάθαρτο ιµατισµό αντικείµενα όπως ( ψαλίδια , βελόνες , σύριγγες ,αδιάβροχα
υποσέντονα µιας χρήσεως κ.λ.π ) γιατί τα αντικείµενα αυτά είναι δυνατόν να
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τραυµατίσουν το προσωπικό των πλυντηρίων που θα κάνει τη διαλογή ή να
προκαλέσουν βλάβη στα πλυντήρια ή και στον ίδιο τον ιµατισµό .
3.
Κατά τη µεταφορά του ακάθαρτου ή µολυσµένου ιµατισµού πρέπει οπωσδήποτε
να χρησιµοποιούνται από το προσωπικό κατά περίπτωση , τα απαραίτητα
προστατευτικά µέσα ( γάντια , µάσκα , µπλούζα ) .
4.
Ο ιµατισµός δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε στο πάτωµα και δεν πρέπει να
τοποθετείται πάνω σε καρέκλες ή στο διπλανό κρεβάτι .
5.
Ο ακάθαρτος ή µολυσµατικός ιµατισµός παραλαµβάνετε σε σάκους από τα
τµήµατα.
6.
O ανάδοχος υποχρεούται καθηµερινά ( ∆ευτέρα έως Σάββατο ) εκτός Κυριακής να
παραλαµβάνει και να πλένει όλο τον ιµατισµό του ΓΝΠ από 08.00π.µ έως την ώρα
που κρίνετε ότι έχουν καλυφτεί οι ηµερήσιες ανάγκες πλυσίµατος .
7. Ο σάκος συλλογής γεµίζει µονό κατά τα ¾ και δένετε καλά πριν τη µεταφορά
του .
8. Η τοποθέτηση του ακάθαρτου ιµατισµού θα γίνεται µέσα σε ειδικούς υφασµάτινους
σάκους καλά κλεισµένους και στεγανούς ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές . Ο
σάκος συλλογής του ιµατισµού θα πλένετε κάθε φορά που χρησιµοποιείται µαζί µε
τον ιµατισµό .
9.
Ο µολυσµένος ιµατισµός (χειρουργείων ) φέρει ειδική σήµανση (κατάλληλη
αυτοκόλλητη ετικέτα )και µάλιστα σε διπλούς σάκους (νάιλον χρώµατος κίτρινου)
για τυχόν διαρροές .
10.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται χωρίς να προβάλει αντιρρήσεις , να παραλάβει
τον ακάθαρτο ιµατισµό που φέρει την ένδειξη << µολυσµένος >>, δηλ. που είναι
εµποτισµένος µε αίµα και άλλα βιολογικά υγρά , καθώς και αυτός που προέρχεται από
ασθενείς µε λοίµωξη τέτοια που να αποτελεί δυνητικό παράγοντα κινδύνου για το
προσωπικό και τους υπόλοιπους ασθενείς .
12.
Κατά την µεταφορά του ακάθαρτου ή µολυσµατικού ιµατισµού πρέπει να
χρησιµοποιούνται ατοµικά µέσα προστασίας από το προσωπικό . H µεταφορά των
σάκων του ακάθαρτου ή µολυσµατικού ιµατισµού από τα τµήµατα προς το χώρο
πλυντηρίου , εφόσον είναι καλά δεµένο θα πρέπει να γίνετε µε χειροκίνητα
τροχήλατα καρότσια.
13.
Είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται διαφορικά καρότσια µεταφοράς για τον
ακάθαρτο ή µολυσµατικό ιµατισµό και διαφορετικά για τον καθαρό ιµατισµό .Τα
καρότσια πρέπει να είναι κλειστού τύπου .
15. Τα τροχήλατα καρότσια µεταφοράς του ακάθαρτου ή µολυσµατικού ιµατισµού
πρέπει να πλένονται και να απολυµαίνονται κάθε µέρα µετά το πέρας της µεταφοράς.

Β . ∆ιαλογή και χειρισµός του ακάθαρτου ή µολυσµένου ιµατισµού στο
χώρο των πλυντηρίων .

H διαλογή του ακάθαρτου ή µολυσµένου ιµατισµού , να γίνεται στο χώρο
ακαθάρτων των πλυντηρίων µε την λήψη κατάλληλων προφυλάξεων ( πλαστικά
γάντια µια χρήσεως –λατεξ , πλαστική πόδια , σκούφο και µάσκα ) . Σε περίπτωση
που φορούν χονδρά γάντια κουζίνας µετά από κάθε χρήση πρέπει να πλένονται και
να στεγνώνουν πολύ καλά , να απορρίπτονται µονό όταν τρυπήσουν .
2.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν εισάγει τον ακάθαρτο ιµατισµό να κάνει
διαχωρισµό των πολύ ακάθαρτων από τα λιγότερα και να τα πλένει χωριστά .Επίσης
πριν την πλύση να αφαιρει τυχόν εµφανή στερεά υπολείµµατα (κόπρανα , τρίχες
κ.λ.π ) .
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Η διαλογή να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην αναταράσσεται ή να τινάζεται
και να δηµιουργείται σκόνη .
Να πλένουν τα χέρια τους µετά από κάθε αφαίρεση γαντιών .
Να αλλάζουν καθηµερινά στολή εργασίας . Όταν δεν είναι µιας χρήσεως θα πρέπει
να πλένετε καθηµερινά .
Να µην καταναλώνουν τρόφιµα και ποτά καθώς και να µην καπνίζουν
στους χώρους των πλυντηρίων .
Τα βιβλιάρια υγείας των Εργαζοµένων , πρέπει να είναι ανανεωµένα και θεωρηµένα
από την αρµόδια Ελεγκτική Αρχή και διαθέσιµα προς επίδειξη σε αρµόδιο ελεγκτικό
όργανο ή στην Ε.Ν.Λ. του Νοσοκοµείου .
Στο µολυσµένο και έντονα λερωµένο µε βιολογικά υγρά ιµατισµός δεν γίνετε ποτέ
διαλογή αλλά τοποθετείται µαζί µε το σάκο στο πλυντήριο .
Ο
µολυσµένος και έντονα λερωµένος µε βιολογικά υγρά ιµατισµός πλένετε
ξεχωριστά και µετά από τον υπόλοιπο ιµατισµό .

∆. Πλύσιµο – στέγνωµα – σιδέρωµα
Το πλύσιµο και το σιδέρωµα θα γίνεται και τις 6 µέρες της εβδοµάδας .
Το πλύσιµο στοχεύει στην αφαίρεση των ρύπων , έτσι ώστε ο ιµατισµός να είναι
ασφαλής από υγιεινής άποψης και η όψη του να είναι ευχάριστη αισθητικά .
5.
ΠΡΟΠΛΥΣΗ . Συνιστάται αρχικά πρόπλυση του ιµατισµού µε κρύο ή χλιαρό νερό
από 22oC , το οποίο διεισδύει ευκολότερα στις υφασµάτινες ίνες και αποµακρύνονται

1.
2.

6.

7.

8.
9.

έτσι οι ρύποι και µειώνεται σηµαντικά το µικροβιακό φορτίο .Ακολουθούν τρία
ξεβγάλµατα διαρκείας 3’ το καθένα . Ακλουθεί στύψιµο .
ΚΥΡΙΑ ΠΛΥΣΗ . Πλύσιµο στους > 71βαθµους C ( και όχι πάνω από 90 βαθµούς C
γιατί καταστρέφεται ο ιµατισµός ) για τουλάχιστον >25 λεπτά .
Για µάλλινες – ακρυλικές ή άλλα ευαίσθητα ρούχα η θερµοκρασία να ρυθµίζεται
ανάλογα ( στους 40 βαθµούς C ) . Χρήση απορρυπαντικού και χλωρίνης µόνο
σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας ( στην
προβλεπόµενη συγκέντρωση ). Επίσης και χρήση λευκαντικού παράγοντα
µε βάση το οξυγόνο. Η χρήση της χλωρίνης ( 50-150 ppm ) µειώνει
περεταίρω την παρουσία των παθογόνων µικροοργανισµών . Συνίσταται
χρήση µαλακτικού ( άοσµου ) , το οποίο καθιστά τα υφάσµατα πιο απαλά ,
ευχαρίστα στον ασθενή , µειώνοντας το χνούδιασµα και αφήνει στο ιµατισµό µια
επίστρωση που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη µικροβίων .
Όλα τα απορρυπαντικά , λευκαντικά ,απολυµαντικά και µαλακτικά που θα
χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο , είναι ευθύνη του Νοσοκοµείου . Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί κάποιο πρόβληµα που οφείλεται σε κάποιο
από τα
χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα ( ανεπαρκής καθαρισµός , φθορά , ξέβαµµα ,
αλλεργία , ερεθισµός ) , το Νοσοκοµείο µπορεί να ζήτηση την άµεση αντικατάσταση.
Ο καθαρός ιµατισµός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν ποιο
γρήγορα διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθέσεις παράγοντα ανάπτυξης µικροβίων . O
πλυµένος ιµατισµός θα οδηγείται στις εγκαταστάσεις του σιδερώµατος τροχήλατους
καθαρούς κάδους . Ο πλυµένος ιµατισµός θα οδηγείται στα τµήµατα συσκευασµένος
µε µεµβράνη.
Ο ιµατισµός του χειρουργείου να πλένεται σε χωριστή πλύση . Το ίδιο ισχύει
και για οποιοδήποτε άλλο είδος ιµατισµού µε βαρύ µικροβιακό φορτίο .
Οι στολές εργασίας του προσωπικού επίσης να πλένονται σε χωριστή πλύση
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10. ΣΤΕΓΝΩΜΑ-ΣΙ∆ΕΡΩΜΑ . Ο καθαρός ιµατισµός πρέπει στεγνώνεται και να
σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα , διότι η υγρασία αποτελεί προθεσµιακό
παράγοντα πολλαπλασιασµού µικρόβιων .
11. Ο ιµατισµός πρέπει να αφήνεται να στεγνώνει και µετά το σιδέρωµα ,
ιδιαίτερα αν η διαδικασία γίνεται µε ατµό , ώστε να µην καταλήγει στο χρηστή
νοτισµένος .
12. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο του φρεσκοπλυµένου καθαρού
ιµατισµού .

Ε. Xειρισµός καθαρού ιµατισµού – Μεταφορά του καθαρού ιµατισµού
προς τα τµήµατα .
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Ο καθαρός ιµατισµός πρέπει να επιδέχεται όσο το δυνατόν λιγότερους χειρισµούς ,
να αποθηκεύεται σε καθαρό, κλειστό χώρο χωρίς υγρασία , σκόνη και παράσιτα µέχρι
τη µεταφορά του στα τµήµατα .
Οι αποθηκευτικοί χώροι για τον καθαρό ιµατισµό οφείλουν να καθαρίζονται και να
απολυµαίνονται τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα µε απολυµαντικό σκεύος
ευρέου φάσµατος.
Η µεταφορά του καθαρού ιµατισµού προς τα τµήµατα θα πρέπει να γίνετε µε
τροχήλατα οχήµατα .
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του καθαρού ιµατισµού θα γίνεται µε ευθύνη
τις επιτροπής παραλαβής που ορίζεται από το Νοσοκοµείο , του υπαλλήλου του
γραφείου ιµατισµού και του αναδόχου , µε την επίδειξη και των αναλόγων
συνοδευτικών πρωτόκολλων παράδοσης – παραλαβής . Η απώλεια ιµατισµού θα
βαρύνει τον ανάδοχο κατά τρόπο που έχει επιλέξει το Νοσοκοµείο .
Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί φθορά από υπαιτιότητα του αναδόχου
( ξέβαµµα κ.λ.π ) αυτό καταγράφεται σε ειδικό έντυπο , από την επιτροπή που
παρακολουθεί την καλή εκτέλεση του έργου και το ανάλογο κόστος , προσδιορισµένο
από το Νοσοκοµείο , βαρύνει τον ανάδοχο .
Ο ιµατισµός θα επιστέφεται πλυµένος το επόµενο πρωί , την ώρα που κρίνει η
προϊσταµένη , ανάλογα µε τις ανάγκες του τµήµατος της.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει , αριθµό προσωπικού και πίνακα
ωραρίου, ανάλογα µε τις µηνιαίες ποσότητες του παρακάτω πίνακα .

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π
ΕΙ∆ΟΣ : Ποσότητα σε ( τεµ. )
Σεντόνια Λευκά :
Σεντόνια Πράσινα µεγάλα :
Σεντόνια Πράσινα σχιστά :
Κουβέρτες Λινές :
Κουβέρτες Ακρυλικές :
Μαξιλαροθήκες :
Παντελόνια διάφορα :
Μπλούζες ( Χειρουργείου και Νοσηλευτικού ) :
Ποδιές χερ ( προστατευτικές ) :
Ποδιές –Ρόµπες ( πλαστικές ) :
Προσόψια :
Υποσέντονα :

8350
2500
840
1250
820
1950
820
780
1100
10
420
820
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Ρόµπες Ιατρών :
Φορµάικα µπεµπέ :

290
1600

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής.
Προϋπολογισµός έργου για τρείς µήνες δεκαέξι χιλάδες πεντακόσια ευρώ (16.500,00)
€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Η προσφορά θα πρέπει να είναι κλειστή σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς:
α) Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία, ∆/νση, τηλ. κ.λ.π.)
β) Τα στοιχεία του Νοσοκοµείου µε τις λέξεις: “ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο: “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν
ΠΑΤΡΩΝ”

για χρονικό

διάστηµα τερίς µήνες

προϋπολογισµού 16.500,00 €

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προµηθειών (κτίριο Γ.
Γεννηµατά 2ος όροφος) έως την 17-08-2018 , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00
πµ. Όπου και το άνοιγµα των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της
Επιτροπής Αξιολόγησης του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών.

Ο ∆ιοικητής

Θεόδωρος Σερεµέτης

