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           ΠΡΟ:  

                                                                                                          ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                                                  
ΘΕΜΑ: Τποβολή πποζθοπών για καθαπιζμό και απολύμανζη δίδςμυν δεξαμενών ύδπεςζηρ ηος Νοζοκομείος 

(α/α .04.19). 

αο γλσξίδνπκε, όηη ην Ννζνθνκείν επηζπκεί ηηο εξγαζίεο γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε ησλ δίδπκσλ 
δεμακελώλ ύδξεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε όια ηα απαηηνύκελα πιηθά, πποϋπολογιζηικήρ δαπάνηρ 2.600,00 € με ηο 
ΦΠΑ, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΔIΔΤΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 Διαζηάζειρ κάθε μίαρ δεξαμενήρ ζε μέηπα: 13(Μ) Υ 9,5(Φ) Υ 3,5(Τ) 
 Διαζηάζειρ θςπίδαρ επίζκετηρ ζηη κάθε δεξαμενή ζε μέηπα: 1,1 Υ 1,1 
 Διαδικαζία καθαπιζμού απολύμανζηρ δεξαμενήρ 

 Απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ ππάξρεη ήδε ζηελ δεμακελή κε επζύλε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ζπλεξγείνπ, εηζέξρεηαη ζηε δεμακελή κε εηδηθή ελδπκαζία (νιόζσκε θόξκα 
πξνζηαζίαο κηαο ρξήζεο κε θνπθνύια, πνδνλάξηα) θαη θαζαξίδεη κεραληθά κε βνύξηζα θαη ζθνύπα, όια 
ηα ηνηρώκαηα θαη ην πάησκα ηεο δεμακελήο.  

 Γίλεηαη απνκάθξπλζε όισλ ησλ ηδεκάησλ πνπ ππήξραλ ζην δάπεδν ηεο δεμακελήο θαζώο θαη απηώλ πνπ 
πξνέθπςαλ από ηνλ κεραληθό θαζαξηζκό ηεο. 

 Αθνινπζεί θαζαξηζκόο ησλ ηνηρσκάησλ θαη ηνπ δαπέδνπ ηεο δεμακελήο κε λεξό ή θαη εηδηθό θαζαξηζηηθό, 
θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν ην νπνίν δελ αθήλεη ππόιεηκκα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη 
ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη μέπιπκα ηεο δεμακελήο κε λεξό γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ θαζαξηζκνύ. 

 ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κηθξνβηαθή απνιύκαλζε κε κηθξνβηνθηόλν απνιπκαληηθό εγθεθξηκέλν από ηνλ 
ΕΟΦ γηα εθαξκνγή ζε πόζηκν λεξό, κε ηε ρξήζε ςπρξνύ εθλεθσηή ππέξκηθξνπ όγθνπ (ulv cold fogger) ή 
κε θάπνηα άιιε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε κέζνδν πνπ λα δηαζθαιίδεη αλάινγνπ επηπέδνπ 
απνηειέζκαηα. 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΕΤΑΜΑΣΩΝ 

Γηα θάζε ζθεύαζκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ησλ δεμακελώλ ζα 
πξνζθνκηζηνύλ νη εγθξίζεηο από ηνλ ΕΟΦ (αθνξνύλ ην απνιπκαληηθό) θαη ό,ηη άιιν έγγξαθν ππάξρεη πνπ ζηνηρεηνζεηεί 
ηελ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη (αθνξνύλ ηα θαζαξηζηηθά). 

Με ηη λήξη ηων επγαζιών ο ανάδοσορ είναι ςποσπεωμένορ να πποζκομίζει νόμιμο πιζηοποιηηικό, με ηο οποίο θα 
εγγςάηαι όηι οι παπεσόμενερ επγαζίερ έγιναν ζύμθωνα με όηι πποβλέπει η νομοθεζία και δεν θα ςπάπξει κανέναρ 
κίνδςνορ για ηην ςγεία και ηην αζθάλεια ηων καηαναλωηών πος να πποκύπηει από αςηέρ. Επίζηρ πάνω ζηο 
πιζηοποιηηικό θα αναθέπονηαι ηα ζκεςάζμαηα πος σπηζιμοποιήθηκαν καθώρ και οι δπαζηικέρ ηοςρ οςζίερ.  
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3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 Οη ελδηαθεξόκελνη, πξηλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ. 

 Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο θαη ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Επόπηε Τγείαο θαη ζηειερώλ ηεο Σ.Τ. 
ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη απξόζθνπηα ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Η παξάδνζε ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγόηεξν ζε δέκα πένηε (15) 

ημεπολογιακέρ ημέπερ από ηην ανάθεζη ηηρ ππομήθειαρ ζηνλ αλάδνρν. 

 
Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαινύκε όπσο απνζηείιεηε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (ζα 
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ν ηίηινο θαη ν α/α ηνπ δηαγσληζκνύ), ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ έσο 
ηελ ώξα 15:00 ηεο 05ηρ Ιοςνίος 2019. 

    ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο (εξγαζίεο θαη πιηθά) συπίρ ην 
ΦΠΑ. ηελ πξν ΦΠΑ ζπλνιηθή αμία ζα γίλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο ύςνπο 2,13468%. 

    Οη ελδηαθεξόκελνη, γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ 
Επόπηε Τγείαο, θ. Μπάια Νίθν - Σει. 2313 32.3123.           

                                                                                  

                                                                                     Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
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