
                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                                  
                 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του την χώρα προέλευσης και κατασκευής 
των προσφερομένων σκευασμάτων. 
                 Ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσουν τα 
προσφερόμενα σκευάσματα, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
                 Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται  η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Να 
κατατεθούν προσπέκτους απαραίτητα με ποινή αποκλεισμού. 
 
     CPV  90922000-6 
     
        
  
Για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ –ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ των ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. 
ΑΡΤΑΣ -  Κ. ΥΓΕΙΑΣ -  ΑΓΡΟΤΙΚΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ -  ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ & ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΑΥΤΟΥ – ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ (Νοσηλευτική Σχολή) – ΚΕΦΙΑΠ. 
 Απεντόμωση – Απολύμανση και Μικροβιοκτονία (Μυοκτονία) έξι (6) φορές το χρόνο και οφιοκτονία τρεις 

(3) φορές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο Νοσοκομείο, στα Κ. Υγείας, στα Αγροτικά Ιατρεία, στον 
Ξενώνα Ψυχαργώς , ΤΕΕ Α΄ κύκλου (Νοσηλευτική Σχολή), KEΦΙΑΠ με υπόδειξη της επιτροπής 
Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

 Ιδιαίτερα στην κουζίνα, στις αποθήκες και στην τραπεζαρία ιατρών  να γίνεται με εγκεκριμένα 
σκευάσματα από το Υπουργείο Γεωργίας για χώρους τροφίμων, να γίνεται τοποθέτηση δολωματικών 
σταθμών περιμετρικά του κτιρίου και του οικοπέδου κλειστού τύπου και τοποθέτηση εντομοπαγίδων. 

 Απολύμανση – Μικροβιοκτονία  μία φορά (1) το χρόνο, σταδιακά όταν χρειάζεται και με υπόδειξη της 
επιτροπής, για όλους τούς χώρους του Νοσοκομείου,  μια φορά μηνιαίως. 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε 
διευκρίνηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για  εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 
 Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Το κριτήριο για τη κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου, είναι η 

χαμηλότερη τιμή. 
 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους με δικαίωμα δίμηνης παράτασης. 
 Οι εφαρμογές θα γίνονται μετά από ειδοποίηση της επιτροπής Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και θα 

εκτελείται άμεσα. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι προβλεπόμενες εφαρμογές μέσα στα χρονικά 
όρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του Π.Δ. 
118/2007 (.Π.Δ.) κυρώσεις. Η οριστική παραλαβή των εφαρμογών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή με 
βάση τις νόμιμες διαδικασίες. 

 Η πληρωμή της αξίας των εφαρμογών γίνεται με την παραλαβή και με την προσκόμιση του τιμολογίου 
και αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου. Σε βάρος του αναδόχου γίνονται οι νόμιμες 
κρατήσεις επί της αξίας πριν του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον ανάδοχο. 

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και τη λήξη ισχύος της σύμβασης. 
Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του 
αντιτίμου των σκευασμάτων που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 
 
        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1. ΤΣΙΡΚΑ ΟΛΓΑ 
 
2. ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
3. ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 


