ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ &∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα : 09-01-2017
Αρ.Πρωτ.:438

Tµήµα :Oικονοµικό
Γρ.Προµηθειών
Πληροφορίες : ∆.Κοκοβίκα
Τηλ.: 2610 - 227871
Fax: 2610 - 227896
e-mail: d.kokobika@agandreashosp.gr

Α∆Α: 7Υ1Φ46906Λ-ΕΦΧ

Α∆ΑΜ:17PROC005679813

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για το Έργο “ Υπηρεσίες Καθαρισµού- Απολύµανσης του Πολυωρόφου Κεντρικού Κτιρίου του
Γ. Ν. Πατρων, προϋπολογισµου 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµενου φπα.»

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 1ης/2017 Απόφασης ∆Σ

µε Α∆Α: 7ΞΜΦΓ46906Λ-ΖΦΩ το Γενικό Νοσοκοµείο

Πατρών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια :
του Έργου “ Υπηρεσίες Καθαρισµού- Απολύµανσης του Πολυωρόφου Κεντρικού Κτιρίου του Γ.
Ν. Πατρων, προϋπολογισµου 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµενου ΦΠΑ», µε τη διαδικασία της
δηµοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής , προϋπολογισµού δεκαπέντε
χιλιάδων ευρώ (15.000,00€ ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την καθαριότητα και την απολύµανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του
πολυόροφου τµήµατος του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών περίπου 9.100 τµ
εκτάσεως σύµφωνα µε τους ακόλουθους πίνακες, άπαξ, υπό τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις.
Όροφος

Χρήση

Υπόγειο

Μαγειρεία,
Τραπεζαρία,

Τ.Μ.
Πλυντήρια,
Αποδυτήρια,

Ιµατισµός, 1436
Τεχνική

Παρατηρήσεις
Ειδικές προδιαγραφές για Μαγειρεία

Υπηρεσία
Ισόγειο

Ακτινολογικό
Τµήµα,

Τµήµα,

Ενδοσκοπικό 1212

Αιµοδυναµικό,

Σηπτικό

Μαιευτήριο, Νεογνικό Τµήµα

προδιαγραφές

Ενδοσκοπικό

Χειρουργείο, Φυσιοθεραπεία, Γραφεία
1ος Όροφος

Ειδικές

και

για

Αιµοδυναµικό

Τµήµα και Σηπτικό Χειρουργείο
918

Ειδικές προδιαγραφές Χειρουργείου,
Μονάδας Νεογνών

2ος Όροφος

Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική

918

3ος Όροφος

Παθολογική Κλινική

918

4ος Όροφος

Παθολογική Κλινική- Κρατούµενοι

918

5ος Όροφος

Καρδιολογική

Κλινική-

Μονάδα 918

Εµφραγµάτων

Ειδικές προδιαγραφές για Μονάδα
Εµφραγµάτων

6ος Όροφος

Πλαστική – Ουρολογική Κλινική

918

7ος Όροφος

ΩΡΛ – Οφθαλµολογική Κλινική

918

2. Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νοµοθεσία, τις κείµενες
υγειονοµικές διατάξεις και τις διαδικασίες που τηρούνται στο νοσοκοµείο.
3.Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνει στις εργάσιµες ηµέρες µίας (1) εβδοµάδος η οποία θα
προσδιοριστεί από το νοσοκοµείο, σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες του νοσοκοµείου και ανάλογα
µε την πρόοδο των διαδικασιών παραλαβής του κτιρίου.
4. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες πέραν των
συµβατικών σε ποσοστό µέχρι 30% για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν
µπορούν να προβλεφθούν.
5.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία µηχανήµατα, υλικά και εξοπλισµό για την
παροχή των υπηρεσιών του.
6.Τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισµού πρέπει να
είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού, τα οποία θα πρέπει να
αποδεικνύει µε σχετικά έγγραφα ότι είναι πρώτης ποιότητας.
8. Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει
αµέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και να
συµµορφώνεται µε τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκοµείου µας.
10. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή βλάβης που θα
προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου µας ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.
11. Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει να παρακωλύεται η λειτουργία του
Νοσοκοµείου ούτε να ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.
12. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως
στολές προσωπικού, υλικά καθαριότητας, µηχανήµατα, εξοπλισµό, σακούλες απορριµµάτων)
13. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται µε δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, θέρµανσης,
κλιµατισµού και καυσίµων, τα οποία βαρύνουν το Νοσοκοµείο.
14. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η µε οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή µεταβίβαση προς τρίτους των
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα σύµβαση
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους Κανονισµούς
Υγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές
δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκοµείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να
προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους, ΙSO ELOT.
2.

Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας, υποχρεούται να
ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά
τη διάρκεια της Σύµβασης και τα έγγραφα των διάφορων Αρµόδιων Αρχών σχετικά µε τους εν λόγω
Κανονισµούς.

3.

Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρµόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη
συµµόρφωση του Αναδόχου µε τους Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έµπειρο προσωπικό (µε προϋπηρεσία σε χώρο παροχής
Υπηρεσιών Υγείας), εκπαιδευµένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα µε τη θέση
εργασίας του.

2.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας, αναφορικά µε την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως
προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεποµένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., την τήρηση του νοµίµου ωραρίου, των όρων υγιεινής
και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωµα στο Νοσοκοµείο για
µονοµερή καταγγελία της συµβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.

3.

Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και
ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε

ατύχηµα που τυχόν προκύψει.
4.

Στο Νοσοκοµείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζοµένων στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο
δηµόσιο οργανισµό. Αλλοδαποί µπορούν να απασχοληθούν µόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα
έγγραφα παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε
οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού µε τον ανάδοχο.

5.

Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρηµένου από τις αρµόδιες αρχές.
Σηµειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β και να είναι εφοδιασµένο µε
κάρτα εµβολιασµού έναντι της ηπατίτιδας Β και του τετάνου.

6.

Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν
καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε το Νοσοκοµείο, οι δε µισθοί και αµοιβές τους,
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και
ασφαλιστική νοµοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος
έναντι αυτών µε τους οποίους συνδέεται µε εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’
αφορµής των σχέσεων αυτών.

7.

Το Νοσοκοµείο δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν
κρίνει ότι η σύνθεση του προσωπικού τόσο αριθµητικά όσο και κατά ειδικότητες δεν επαρκεί για την
εξυπηρέτηση του Νοσοκοµείου.

ΥΛΙΚΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα των υλικών καθαριότητας, µηχανηµάτων και σάκων
καθαριότητας. Όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται µε σχετικά έγγραφα ότι είναι άριστης
ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία.

2.

Τα υλικά καθαρισµού, απολύµανσης και οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται τελούν υπό την
έγκριση του Νοσοκοµείου.

3.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει κατάσταση των υλικών καθαρισµού, απολύµανσης,
πληροφοριακά έντυπα, δελτία δεδοµένων ασφαλείας. Για τα υλικά απολύµανσης πρέπει να κατατεθεί
η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. Τα απορρυπαντικά να φέρουν αριθµό έγκρισης από το
Γενικό Χηµείο του Κράτους και να είναι διακριτικά αρωµατισµένα.

4.

Τα απολυµαντικά (χλώριο και δισκία ∆ιχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC) δαπέδων επιφανειών να έχουν άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% έως 6%) ή
τα ppm που αποδεσµεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή του καθώς και η ηµεροµηνία
παραγωγής και λήξης.

5.

Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός (π.χ. πλυσίµατος, παρκεταρίσµατος και απολύµανσης των
χώρων) και τα µικροεργαλεία (π.χ. κουβάδες καθώς και µηχανή πλύσεως και καθαρισµού δαπέδων)
θα διατίθενται από τον ανάδοχο.

6.

Ο τεχνικός εξοπλισµός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :

a.

Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκοµείου, για την καθαριότητα.

b.

Ο εξοπλισµός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισµού, απαραιτήτως να είναι πρώτης ποιότητας
και πλέον κατάλληλα, αχρησιµοποίητα και κατασκευασµένα

παρασκευασµένα (υλικά

καθαριότητας) µε τις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις.
c.

Ο εξοπλισµός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισµού να µην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια
και µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του νοσοκοµείου.

7.

0 ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό µε τα κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια,
ιδίως δε µε χονδρά (κουζίνας), µιας χρήσεως και δερµάτινα χονδρά γάντια τους µεταφορείς των
απορριµµάτων.

8.

Τα υλικά καθαρισµού και οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται προτείνονται από τον ανάδοχο
και εγκρίνονται από το Νοσοκοµείο µας, τόσο όσο προς την ποιότητά τους, όσο και ως προς την
ποσότητά τους.

9.

Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισµένων απολυµαντικών και υγρών καθαρισµού
γενικότερα, σε περίπτωση µη ικανοποίησης από τα χρησιµοποιούµενα.
Ενδεικτικά να χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα:

∆ισκία - Ταµπλέτες χλωρίου για επιφάνειες
-

Να είναι αναβράζονται απολυµαντικά δισκία των 2.5 γραµµαρίων µε δραστική ουσία το NaDCC
σε ταµπλέτες.

-

Να είναι κατάλληλα για την απολύµανση δαπέδων και επιφανειών.

-

Να είναι βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, ιοκτόνο, σποροκτόνο και µυκοβακτηριδιοκτόνο.

-

Να αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού χλωρίου 4-6% ή τα ppm που αποδεσµεύει ανά λίτρο
νερού.

-

Να έχει έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και το Γ.Χ.Κ. και να φέρει σήµανση CE.

-

Να έχει δελτία δεδοµένων ασφαλείας τα οποία να κατατεθούν.

-

Να κατατεθούν το Ελληνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο.

Απολυµαντικό επιφανειών ΤΥΠΟΥ Α για επιφάνειες
-

Συµπυκνωµένο υγρό απολυµαντικό-καθαριστικό επιφανειών κρίσιµων χώρων.

-

Χωρίς αλδεϋδες-φαινόλες-χλώριο.

-

Να είναι βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, ιοκτόνο, δραστικό έναντι µυκοβακτηριδίων.

-

Να έχει ισχυρές απολυµαντικές ιδιότητες.

-

Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται οι αραιώσεις. Οι αραιώσεις να είναι σύµφωνες µε την άδεια
του Ε.Ο.Φ.

-

Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης της απολυµαντικής και καθαριστικής δράσης. Ο χρόνος του

επιθυµητού αποτελέσµατος να είναι το αργότερο σε 15-30 λεπτά.
-

Να µη χρειάζεται ξέβγαλµα.

-

Να είναι άοσµο και να µην είναι τοξικό και ερεθιστικό για το αναπνευστικό.

-

Να είναι συµβατό µε τα υλικά των επιφανειών.

-

Να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους.

-

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία µε δωρεάν δοσοµετρικές συσκευές.

-

Να έχει έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και το Γ.Χ.Κ. και να φέρει σήµανση CE.

-

Να έχει δελτία δεδοµένων ασφαλείας τα οποία να κατατεθούν.

-

Να κατατεθούν το Ελληνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο.

Απολυµαντικό επιφανειών ΤΥΠΟΥ Β για δάπεδα και είδη υγιεινής
-

∆ιάλυµα υποχλωριώδους νατρίου.

-

Λεπτόρευστη χλωρίνη για απολυµαντική-καθαριστική-λευκαντική χρήση.

-

Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού – συντήρησης για φροντίδα κτιρίων.

-

Περιεκτικότητα 3-5%

-

Να έχει ισχυρές απολυµαντικές ιδιότητες.

-

Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται οι αραιώσεις. Οι αραιώσεις να είναι σύµφωνες µε την άδεια
του Ε.Ο.Φ.

-

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία µε δωρεάν δοσοµετρικές συσκευές.

-

Να έχει έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και το Γ.Χ.Κ. και να φέρει σήµανση CE.

-

Να έχει δελτία δεδοµένων ασφαλείας τα οποία να κατατεθούν.

-

Να κατατεθούν το Ελληνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο.

Απολυµαντικό επιφανειών ΗΜΙ-ΑΓΩΓΙΜΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ.
Αφορά τους χώρους που θα υποδειχθούν από το νοσοκοµείο (Αίθουσα Μονάδας Εµφραγµάτων,
Αίθουσα Νεογνικού Τµήµατος, Αίθουσες Χειρουργείων και Ανανήψεων (Μαιευτήριο, Σηπτικό,
Αιµοδυναµικό) , Αίθουσα Ενδοσκοπίσεων). Ο Ανάδοχος να δεσµεύεται ότι τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου των
δαπέδων. Ο Ανάδοχος θα ενηµερωθεί για τον κατασκευαστικό οίκο και τον τύπου του δαπέδου
αµέσως µόλις αυτό παραληφθεί από το νοσοκοµείο (απολυµαντικά µε ουδέτερο pH ή αλκαλικά
εφόσον επιδέχονται αραίωσης).
Απορρυπαντικό γενικής χρήσης για δάπεδα κοινόχρηστων χώρων
-

Συµπυκνωµένο υγρό απορρυπαντικό-καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών.

-

Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται οι αραιώσεις.

-

Να µη χρειάζεται ξέβγαλµα.

-

Να ελαφριά αρωµατισµένο και να µην είναι τοξικό και ερεθιστικό για το αναπνευστικό.

-

Να είναι συµβατό µε τα υλικά των επιφανειών.

-

Να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους.

-

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία µε δωρεάν δοσοµετρικές συσκευές.

-

Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και να φέρει σήµανση CE.

-

Να έχει δελτία δεδοµένων ασφαλείας τα οποία να κατατεθούν.

-

Να κατατεθούν το Ελληνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο.

Αφαλατικό γενικής χρήσης
-

Έτοιµο αφαλατικό διάλυµα επιφανειών για χρήση σε WC κατάλληλο για τα είδη υγιεινής και τον
εξοπλισµό των WC. Να είναι συµβατό µε τα υλικά των επιφανειών.

-

Να ελαφριά αρωµατισµένο και να µην είναι τοξικό και ερεθιστικό για το αναπνευστικό.

-

Να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους.

-

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία µε δωρεάν δοσοµετρικές συσκευές.

-

Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και να φέρει σήµανση CE.

-

Να έχει δελτία δεδοµένων ασφαλείας τα οποία να κατατεθούν.

-

Να κατατεθούν το Ελληνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο.

Καθαριστικό τζαµιών
-

Έτοιµο καθαριστικό διάλυµα τζαµιών για επαγγελµατική χρήση. Να είναι συµβατό µε τα υλικά
των επιφανειών (τζάµια, καθρέπτες και λείες επιφάνειες).

-

Να περιέχει δραστικά και αιθέρες για καλό καθάρισµα και γρήγορο στέγνωµα.

-

Να ελαφριά αρωµατισµένο και να µην είναι τοξικό και ερεθιστικό για το αναπνευστικό.

-

Να µη χρειάζεται ξέβγαλµα.

-

Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και να φέρει σήµανση CE.

-

Να έχει δελτία δεδοµένων ασφαλείας τα οποία να κατατεθούν.

-

Να κατατεθούν το Ελληνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο.

10. Ενδεικτικός Μηχανικός Εξοπλισµός Αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόµενο εξοπλισµό.
1.

Περιστροφική µηχανή, για υγρό καθαρισµό δαπέδων

2.

Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαµηλής εκποµπής θορύβου

3.

Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες µηχανές πλύσης δαπέδων, χαµηλής εκποµπής θορύβου.

Χρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες
4.

Πιεστικό µηχάνηµα για εξωτερικούς χώρους

5.

Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου

6.

Μπαλαντέζες

7.

Λάστιχο

8.

Σκάλα

9.

Τρόλεϊ καθαριστριών συµβατά µε το σύστηµα προεµποτισµένων πανιών γενικότερα

10. Συστήµατα διπλού κουβά
11. Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης ισχύος απορρόφησης
1800-2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι µικρής εκποµπής θορύβου. Να διαθέτει
εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες
12. Μηχανική φορητή ασύρµατη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης
13. Μηχανή παραγωγής ατµού για τον καθαρισµό των περσίδων του συστήµατος κλιµατισµού εξαερισµού.
∆ιαδικασια Ελεγχου Αναδοχου
Ο ανάδοχος αναντίρρητα θα επιθεωρείται και θα ελέγχεται από ορισθείσα επιτροπή και κάθε
εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια και το πέρας των εργασιών, για τη διαπίστωση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Για την ορθή παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου θα κρίνεται
απαραίτητα και η σύµφωνη γνώµη από το αρµόδιο νοσηλευτικό προσωπικό του εκάστοτε
χώρου.
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και απολύµανσης,
σύµφωνα µε όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων όπως θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι στον καθηµερινό καθαρισµό περιλαµβάνεται και η υποχρέωση να ξανακαθαριστεί κάποιος
χώρος, εφόσον µετά τον τακτικό καθαρισµό, το αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος
λερωθεί ξανά.
Γενικές Αρχές
1.

Προηγείται ο καθαρισµός, έπεται η απολύµανση.

2.

Σε καµία περίπτωση δεν αναµιγνύεται απορρυπαντικό µε απολυµαντικό

3.

Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ

4.

Πλύσιµο εξοπλισµού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωµα.

5.

Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα.

6.

Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαµβάνονται καθαρά και σε περίπτωση
φθοράς αντικαθίστανται άµεσα.

7.

Πριν το καθάρισµα χώρων ειδικών προδιαγραφών (αγώγιµα δάπεδα, επιφάνειες Inox κλπ.)
να δοθεί η έγκριση από το προσωπικό του νοσοκοµείου.

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
- Αποκοµιδή των απορριµµάτων.
- Σκούπισµα µε ηλεκτρική επαγγελµατική σκούπα και/ή αντιστατικό πανί µιας χρήσεως. Απαγορεύεται η
χρήση απλής οικιακής σκούπας.
- Υγρό ξεσκόνισµα του θαλάµου µε προεµποτισµένα πανάκια µε απορρυπαντικό το οποίο περιλαµβάνει το
ξεσκόνισµα σε: τοίχοι, κρεβάτια, κοµοδίνα, στατό, τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, καθίσµατα, περβάζια,
παράθυρα, πόρτες και τα χερούλια τους, ντουλάπες (εσωτερικά και εξωτερικά), στόµια κλιµατισµού και
τζάµια παραθύρων.
- Με τη χρήση πανέτας καθαρίζουµε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω και δίνουµε έµφαση στα σηµεία
που έχουν περισσότερους ρύπους. Αλλάζουµε πανέτες τακτικά. Χρήση προεµποτισµένων πανιών µε
απολυµαντικό. ∆ιάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση: 2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt).
- Απολυµαίνουµε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισµό που βρίσκεται στον τοίχο χρησιµοποιώντας
προεµποτισµένα πανάκια µε απολυµαντικό: ∆ιάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση: 2 δισκία σε 3 lt νερό περ.
1000 ppm/lt) Απολυµαίνουµε επίσης το σιδηρόδροµο των παραβάν.
- Καθαρισµός τζαµιών (εσωτερικά και εξωτερικά).
- Καθαρισµός-ξέπλυµα-απολύµανση των υπόλοιπων επιφανειών του θαλάµου (ντουλάπες, στατό, κρεβάτια,
τραπέζια, καθίσµατα, πρεβάζια, πόρτες WC και θαλάµου εσωτερικά – εξωτερικά) µε προεµποτισµένα πανάκια
µε το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία.
- Σφουγγάρισµα που εφαρµόζεται σ' όλα τα δάπεδα.
- Απολύµανση των δαπέδων µε απολυµαντικό διάλυµα ή δισκία χλωρίου.
2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
- Αποκοµιδή απορριµµάτων.
- Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σηµεία
καθηµερινά. Καθαρίζεται πρώτα η λάµπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον
νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών (όπου υπάρχει). Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και
απολύµανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήµατα.
- Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα µε προεµποτισµένα µε απορρυπαντικό πανάκια – Ξέπλυµα.
Ακολουθεί απολύµανση του νιπτήρα µε προεµποτισµένα µε απολυµαντικό διάλυµα πανάκια.
- Επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας.
Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισµός-ξέπλυµα-απολύµανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα, και χρήση πολλών

πανιών για: τον νιπτήρα-µπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριµµάτωνπιγκάλ.
- Ακολουθεί σφουγγάρισµα µε σύστηµα µε προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού κουβά
Συνοπτικά το σύστηµα διπλού κουβά χρησιµοποιείται ως εξής:
i.

ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυµαντικό διάλυµα.

ii.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλµα.

iii.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο.

iv.

ΧΡΗΣΗ:

v.

Εµβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυµαντικό διάλυµα (µπλε
κάδος).

vi.

Στίψιµο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος).

vii.

Σφουγγάρισµα επιφάνειας.

viii.
ix.

Εµβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυµα-στίψιµο) & επανάληψη της διαδικασίας.
Ο κάδος µε το απολυµαντικό αδειάζεται στην επόµενη τουαλέτα.

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόµβοι - σαλόνι κλινικής)
-

Σκούπισµα µε ηλεκτρική επαγγελµατική σκούπα.
Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια των καθισµάτων, τραπεζιδίων, περβάζια
παραθύρων, στόµια κλιµατισµού.

-

Πλένονται τα δοχεία απορριµµάτων.

-

Σφουγγάρισµα.

-

Καθαρίζονται τα φωτιστικά.

-

Οι ψύκτες πλένονται µε απορρυπαντικό.

-

Τζάµια παραθύρων (εσωτερικά και εξωτερικά).

Στους διαδρόµους και στις µεγάλες ανοικτές επιφάνειες µπορεί να χρησιµοποιηθεί µηχανή ταυτόχρονου
σκουπίσµατος και σφουγγαρίσµατος ή, εναλλακτικά, κοινή σφουγγαρίστρα µε σύστηµα διπλού κουβά.
4. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ -ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
- Αποκοµιδή απορριµµάτων.
- Σκούπισµα µε ηλεκτρική επαγγελµατική σκούπα.
- Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο.
- Σφουγγάρισµα.
- Τοίχοι, τζάµια, κασώµατα, καθάρισµα, στόµια κλιµατισµού

- Απολύµανση πριν από την χρήση των επιφανειών του χειρισµού τροφίµων.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΕΝΕΙΕΣ INOX ΩΣΤΕ ΝΑ
ΜΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ, ΘΑΜΠΑ∆Α ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.
5. ΓΡΑΦΕΙΑ
- Αποκοµιδή απορριµµάτων.
- Σκούπισµα µε ηλεκτρική επαγγελµατική σκούπα.
- Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια σε όλον τον εξοπλισµό συµπεριλαµβανοµένων των στοµίων
κλιµατισµού.
- Σφουγγάρισµα.
- Τζάµια παραθύρων (εσωτερικά και εξωτερικά).
6. ΜΟΝΑ∆ΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Αφορά τους χώρους που θα υποδειχθούν από το νοσοκοµείο (Αίθουσα Μονάδας Εµφραγµάτων,
Αίθουσα Νεογνικού Τµήµατος, Αίθουσες Χειρουργείων και Ανανήψεων (Μαιευτήριο, Σηπτικό,
Αιµοδυναµικό), Αίθουσα Ενδοσκοπίσεων). Ο Ανάδοχος να δεσµεύεται ότι τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου των
δαπέδων. Ο Ανάδοχος θα ενηµερωθεί για τον κατασκευαστικό οίκο και τον τύπου του δαπέδου
αµέσως µόλις αυτό παραληφθεί από το νοσοκοµείο (απολυµαντικά µε ουδέτερο pH ή αλκαλικά
εφόσον επιδέχονται αραίωσης).
Κατά τα υπόλοιπα µέρη ακολουθείται η διαδικασία καθαρισµού θαλάµων ασθενών.
7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Τα κλιµακοστάσια σκουπίζονται µε ηλεκτρική σκούπα ή αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα
καπάκια φωτισµού. Απολυµαίνονται οι χειρολαβές, το περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. Σφουγγάρισµα
µε σύστηµα διπλού κουβά.
Ιδιαίτερη προσοχή στα µαρµάρινα δάπεδα. Σε καµία περίπτωση να µην αλλοιωθούν τα
χαρακτηριστικά αντιολισθητικότητας των δαπέδων.
Οι ανελκυστήρες σκουπίζονται µε απορροφητική σκούπα για το δάπεδο και τους οδηγούς ολισθήσεως των
θυρών των θαλάµων. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωµα καθαρίζονται µε υγρό καθαρισµού και υγρό
απολύµανσης µε ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισµό των επιφανειών inox.
8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ -ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Καθαρίζονται όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων συµπεριλαµβανοµένων και των πεζοδροµίων αυτών.
Καθαρίζονται όλα τα µπαλκόνια των δωµατίων του κτιρίου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

ΕΥΡΩ

(15.000,00€)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΡΟΙ
1) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να υποβάλλουν στη προσφορά τους τα οριζόµενα του Ν. 4144/2013
του άρθρου 22 παρ.1 επί ποινή απορρίψεως.
2)Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή
απορρίψεως υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής ή πολύ υψηλής » σοβαρότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα του
Ν.4144/2013 άρθρο 22 παρ.2
3) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται µε ποινη αποκλεισµού, στην προσφορά τους να
περιλαµβάνουν τις πληροφορίες /στοιχεία της παρ.1 του άρθρου 68 του ν.3863/2010 όπως αναφέρεται στο
άρθρο 92 του 4412/2016
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιµής .
Προϋπολογισµός έργου δεκαπέντε χιλιάδες (15 .000,00€) Ευρώ 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:
Απολύµανσης

Υπηρεσίες Καθαρισµού-

του Πολυωρόφου Κεντρικού Κτιρίου του Γ. Ν. Πατρων, προϋπολογισµού

15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ »
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προµηθειών (κτίριο Γ. Γεννηµατά 2ος
όροφος) έως την 16-01-2017

ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 πµ. Όπου και το άνοιγµα των

προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως ορίσθηκε µε την αρ. 1ης /
Απόφαση ∆Σ µε Α∆Α:.7ΞΜΦ46906Λ-ΧΦΩ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών

O ∆ιοικητής του Γ.Ν. Πατρών

Θεόδωρος Σερεµέτης

