
                  ΑΔΑ:    
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 21/07/2020
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8121
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ 
Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Τηλέφωνο: 24673 50621
Fax: 24673 50657 
email: prom1@kastoriahospital.gr

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ   ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV) 90920000-2  Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 5.000,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα έτους 2020, ΚΑΕ: 
419

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πέντε (5) μήνες

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

24-07-2020 12:00 πμ

ΤΟΠΟΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(fax) 2467350657
 e-mail prom1@kastoriahospital.gr.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
2. Την υπ’ αριθμ. 122Γ /16.07.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
3. Την  υπ’  αριθμ.  8114/21-07-2020  (ΑΔΑ:  6ΒΑΓ4690ΒΥ-ΨΒ3)  απόφαση  ανάληψης  δημοσιονομικής

υποχρέωσης.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
προβαίνει  σε  συλλογή  προσφορών  με  σκοπό  την  ανάθεση  υπηρεσιών  απολύμανσης των  χώρων  του
Νοσοκομείου Καστοριάς ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τα κάτωθι.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσιών και προϋπολογισμός
Απολύμανση των χώρων του Νοσοκομείου Καστοριάς  όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος κλιβανέας και κατά τις
ώρες 7:00 έως 23:00 και καθ όλη την διάρκεια της εβδομάδας. Κατ’ εξαίρεση για ειδικούς λόγους, μπορεί να
ζητηθεί από τον ανάδοχο η πραγματοποίηση της απολύμανσης να γίνει σε ώρα πέραν του ανωτέρω ωραρίου.
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να βρίσκεται στον χώρο του Νοσοκομείου μετά από κλήση από τον υπόλογο
υπάλληλο το αργότερο εντός μισής ώρας από την κλήση
Οι πάσης φύσεως εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες και πιο πρόσφατες οδηγίες που
θα έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΔΥ, το Υπουργείο Υγείας και τις εσωτερικές οδηγίες του Νοσοκομείου Καστοριάς.
Θα γίνεται ψεκασμός των χώρων και επιφανειών, σε γραφεία, χώρους  κλινικών, χειρουργείων, διαδρόμους,
αίθουσες αναμονής, μηχανοστάσια πάσης φύσεως καθώς και σε κάθε χώρο προσβάσιμο από προσωπικό. Θα
πραγματοποιείται νεφελοψεκασμός με χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων και διαδικασία ώστε να μπορεί ο
χώρος  να  είναι  διαθέσιμος  όσο το  δυνατόν  πιο  άμεσα.  Ο  απολυμαντής  θα  παίρνει  όλες  τις  απαραίτητες
προφυλάξεις με δικά του μέσα προστασίας για την απολύμανση σε χώρους που μπορεί να υπάρχει επιμόλυνση
από το κορωνοϊό covid 19.
Η ελάχιστη χρέωση για την επίσκεψη και την απολύμανση χώρου έως 30m2 ανέρχεται στα 30,00€ με ΦΠΑ. Ο
προϋπολογισμός για κάθε επιπλέον χώρο είναι 0,30€ ανά m2

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται νόμιμα στον χώρο.

Παρακαλούμε  να  υποβάλλετε,  στο  Γραφείο  Προμηθειών  του  Νοσοκομείου  την  προσφορά  σας  και
συγκεκριμένα:
Στην προσφορά σας θα περιλαμβάνεται:

1. Υπεύθυνη δήλωση πως δεν  υπάρχει εις βάρος σας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,  για την  καταπολέμηση  του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ)  απάτη, κατά την έννοια  του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται,  αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002,  για  την καταπολέμηση της τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164 της 22.6.2002, σ.  3)  ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του). 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)

4. Η τεχνική προσφορά σας που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις ζητούμενες υπηρεσίες

5. Η οικονομική προσφορά σας που θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού και θα αναφέρει
τον συντελεστή ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η υπηρεσία.

Η ανάθεση θα κατακυρωθεί με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, ο οποίος και θα λάβει την απόφαση
για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας και την υπογραφή της σύμβασης.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια πέντε (5) μηνών
Η πληρωμή θα γίνει µε την προσκόμιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του
τιμολογίου. Η παροχή των υπηρεσιών θα αποδεικνύεται με βεβαίωση που θα υπογράφεται από τον υπόλογο
υπάλληλο  που  προσκάλεσε  τον  απολυμαντή,  σε  έντυπο  του  απολυμαντή,  αντίγραφο  του  οποίου  θα
προσκομίζεται στο λογιστήριο μαζί με το τιμολόγιο για την  πληρωμή του.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις
(Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής

                                                                                  ΧΑΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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