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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                     
                      «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161   Τ.Κ. 55134
ΤΗΛ. 2313304461
ΦΑΞ. 2313304452
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Ν.- 
e-mail: promagpavlos  @  outlook  .  com   
url: www.agpavlos.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αριθ. 2016-019/ΣΠ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ»

Κωδικός CPV98310000-9  
ΚΑΕ: 0419

ΣΧΕΤΙΚΑ: Έχοντας υπόψη:
1. Η υπ’ αριθμ. 170/16-2-2016 Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου ορισμού επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών 

του ως άνω διαγωνισμού
2.  Το υπ. αριθμ. 2547/1-3-2016 Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονομικής μελέτης
3. Η υπ’αριθμ. 3261/4-12-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5804/4-12-2014΄τ. ΄Β) με το οποίο εγκρίθηκε το Π.Π.Υ.Υ. 2014
4. Η υπ. αριθμ. 421/24-03-2015 (ΑΔΑ: ΨΩΗΚΟΡ1Ο-ΔΜ3) Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας 

και Θράκης, αναφορικά με τον ορισμό των Φορέων Διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2014.
5. Η υπ΄αριθμ. 16570/15-11-2013 έγγραφο της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης με το οποίο διαβιβάζεται το 
Απόσπασμα πρακτικού της υπ΄αριθμ. 10/22-10-2013 (θέμα 1ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ σχετικά με την «Έγκριση 
τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των Φορέων Υγείας ΠΠΥΥ 2012 (ΣΕΙΡΑ 
13)», σχετικά με εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές από ενιαίο διαγωνισμό που διενήργησε το Γ.Ν. Χαλκιδικής
6. Η διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει  καθοριστεί  δυνάμει  των 
αποφάσεων  της  Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά την υπ’αριθμ. 65/17-07-
2015/21-07-2015 συνεδρίασή  (θέμα 1ο) και την υπ’αριθμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 συνεδρίασή (θέμα 1ο)  της 
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας,  σε  εφαρμογή της  εγκύκλιου  της  ιδίας  Ολομέλειας  της  Επιτροπής Προμηθειών 
Υγείας με αριθμ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο ) (ΑΔΑ:Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι)
7. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 851/19-2-2016 (ΑΔΑ:62ΚΡ465ΦΥΟ-6Ξ7) έγγραφο της ΕΠΥ  αναφορικά με το υπ’αριθμ. 
73/12-02-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης τεχνικών προδιαγραφών και 
προτύπων από τους λοιπούς δημόσιους φορείς υγείας πέραν αυτού που τις εκπόνησε 
8. Η  υπ.  αριθμ.  Β13/11η   ΣΥΝ/20-4-2016  (ΑΔΑ:6ΗΓΣ46906Ι-8ΑΠ)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου 
σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 
9. Η υπ. αριθμ. Β7/23η  ΣΥΝ/7-9-2016 (ΑΔΑ:Ω3ΙΠ46906Ι-ΦΜ9) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σχετικά 
με  την  επαναπροκήρυξη  για  τα  είδη  (ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ  ΛΙΝΕΣ)  ΚΑΙ  (ΜΙΚΡΑ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΑ  ΠΑΝΙΑ  ΠΡΑΣΙΝΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ)
10. Την Απόφαση Διοικητή ανάληψης δαπάνης  με  ΑΔΑ:7ΗΚ646906I-7ΗΝ και α/α 1103
11. Τον Ν. 4412/8-8-2016 σχετικά με «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

     Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας προβαίνει στην διαδικασία της έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών, 
για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ»  για  την  άμεση  κάλυψη  των  αναγκών  του 
Νοσοκομείου  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  δέκα  επτά  χιλιάδων οχτακοσίων τέσσερων  ευρώ και  είκοσι  πέντε  
λεπτών  (17.804,25€),  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ με  κριτήριο  κατακύρωσης την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός έχει ενταχθεί στο ΠΠΥΥ 2014. 
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Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 01-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. και τόπος το 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνικής Αντίστασης 161, 55134, Θεσσαλονίκη).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους σε κλειστό 
φάκελο.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στο  γραφείο  Προμηθειών  του  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» ,  όπου θα παραλαμβάνονται,  μέχρι  την  31-10-2016  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 14.00  μ.μ.  ή  εφόσον 
αποστέλλονται  θα  πρέπει  να  περιέρχονται  στο  γραφείο  Προμηθειών  του  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την 31-10-2016 ημέρα Δευτέρα ώρα 14:00 μ.μ. 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα φάκελο ή συσκευασία που θα 
φέρει  εξωτερικά  την  ένδειξη:  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ»  με αριθ. 2016-019/ΣΠ Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.

  Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής.
       1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την  
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
      2.  Πιστοποιητικό  του οικείου  Επιμελητηρίου  ή  ισοδύναμης επαγγελματικής  οργάνωσης,  με  το  οποίο  θα  
πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή τους  σ'  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του 
διαγωνισμού.
       3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) στην οποία θα δηλώνουν:
α) σύμφωνα με τον Ν4412/8-8-2016, άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού) παρ. 1 (α,β,γ,δ,ε στ),
Η  υποχρέωση  αποκλεισμού οικονομικού  φορέα εφαρμόζεται  επίσης  όταν  το  πρόσωπο εις  βάρος  του  οποίου  
εκδόθηκε τελεσίδικη 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 αφορά ιδίως:
1)  στις περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών εταιρειών (O.E.και  Ε.Ε.),  τους 
διαχειριστές,
2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.
Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οποιοσδήποτε  οικονομικός  φορέας,  εάν  η 
αναθέτουσα αρχή:
1) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων  
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και  
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
2) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον  
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας έχει διαπράξει  
πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού από διαδικασία δημόσιας σύμβασης.
 β) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
 γ) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
 δ) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
 ε)  η  επιχείρηση  είναι  συνεπής  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών  της  υποχρεώσεων  όσο  και  των 
υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα και
στ)  δεν  έχουν  κάνει  ψευδείς  ή  ανακριβείς  δηλώσεις  κατά  την  παροχή  πληροφοριών  που  ζητούνται  από  την 
Υπηρεσία.

        Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Η   αποσφράγιση  των  προσφορών θα πραγματοποιηθεί  την  ημέρα  και  ώρα που  ορίζεται  στην  παρούσα 
πρόσκληση από επιτροπή αξιολόγησης που θα ορισθεί  μετά από Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου 

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση.
Η  Επιτροπή αριθμεί,  αποσφραγίζει  τους   φακέλους  των  προσφορών  και  μονογράφει  ανά  φύλλο  το 

περιεχόμενό  τους.  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι  υποχρεωμένη να ελέγχει  τη 
συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της παρούσας. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις τεχνικές προσφορές και αξιολογεί τις  
οικονομικές προσφορές. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη των 
εταιρειών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς με την  
χαμηλότερη  τιμή.  Η  απόφαση  του  φορέα  διενέργειας  κοινοποιείται  στους  συμμετέχοντες  (σύμφωνα  με  το  ν. 
2672/1998).
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Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει  διευκρινίσεις  από  τους  διαγωνιζομένους  επί  των 
υποβληθέντων στοιχείων. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o πάροχος υπηρεσιών είναι υποχρεωμένoς να καταθέσει έως την 
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από 
το συνολικό συμβατικό χρόνο. 
 Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον αντισυμβαλλόμενο μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας,  
την  εκπλήρωση  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  και  την  εκκαθάριση  τυχόν  απαιτήσεων  μεταξύ  των 
συμβαλλομένων.
Πληρωμή αντισυμβαλλομένου

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες  
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο  π.δ.  166/2003  (ΦΕΚ  Α΄138/5-6-2003)  ¨Προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην  οδηγία  2000/35  της  
29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και 
οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου 
πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ.

1)Η παραλαβή και  η  παράδοση του ακάθαρτου ιματισμού,  θα γίνεται  μέσα στον χώρο των πλυντηρίων του  
Νοσοκομείου  από  το  προσωπικό  του  ανάδοχου,  όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες  της  εβδομάδας,  ανάλογα  με  τις  
συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει το κάθε νοσοκομείο.

Ωστόσο σε περίπτωση ορισμένων αργιών, κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τον υπεύθυνο των πλυντηρίων, ο  
ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει και να παραδίδει τον ιματισμό σύμφωνα με τις υποδείξεις.

2)Η παράδοση θα γίνεται την επομένη ημέρα της παραλαβής τις ίδιες ώρες και θα παραδίδεται ο ίδιος αριθμός  
ιματισμού που παραλήφθηκε την προηγούμενη ημέρα.

Οποιαδήποτε  καθυστέρηση  στην  παράδοση  του  καθαρού  ιματισμού  αποτελεί  παράβαση  των  όρων  της 
σύμβασης.

3)Η παραλαβή του ακάθαρτου ιματισμού, η μεταφορά του προς τις εγκαταστάσεις του αναδόχου και η επιστροφή 
του καθαρού ιματισμού θα πραγματοποιείται από προσωπικό του αναδόχου με δικά του έξοδα, καθώς και με δικά 
του μεταφορικά μέσα και ευθύνη.

4)Το αυτοκινούμενο όχημα που μεταφέρει τον καθαρό ιματισμό θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από αυτό που  
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού.

Εάν δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός του ίδιου οχήματος σε δύο ανεξάρτητους  
χώρους, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία επικοινωνία ανάμεσα σε καθαρό και ακάθαρτο ιματισμό.
5) Ο ακάθαρτος ιματισμός θα συλλέγεται και θα παραδίδεται στον ανάδοχο σε ειδικούς νάιλον ανθεκτικούς 

σάκους ή για όποιο νοσοκομείο χρειάζεται ειδικούς υφασμάτινους, τους οποίους θα παραχωρεί στο νοσοκομείο 
χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Οι σάκοι θα είναι καλά κλεισμένοι και στεγανοί έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν διαρροές.
Ειδικότερα ο ακάθαρτος ιματισμός των χειρουργείων θα παραδίδεται  στον ανάδοχο από το προσωπικό των 

χειρουργείων  σε  πράσινες  σακούλες,  θα  μεταφέρεται  με  διαφορετικό  μέσο  από  τον  υπόλοιπο  ιματισμό  του 
νοσοκομείου και θα πλένεται σε ξεχωριστά πλυντήρια.

Όταν  ο  ιματισμός  των  χειρουργείων  είναι  από  αυστραλιανό  θετικό  θα  παραδίδεται  από  το  προσωπικό  των 
χειρουργείων  σε  υδατοδιαλυτές  σακούλες  και  κατόπιν  σε  κίτρινες  και  θα  επιστρέφεται  καθαρός  σε  πράσινες 
σακούλες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις, να παραλάβει και ακάθαρτο ιματισμό που φέρει την 
ένδειξη «μολυσμένος»,  δηλαδή που είναι  εμποτισμένος  με  αίμα ή  άλλα βιολογικά  υγρά καθώς και  αυτός  που 
προέρχεται  από  ασθενείς  με  λοίμωξη  και  αποτελεί  δυνητικό  παράγοντα  κινδύνου  για  το  προσωπικό  και  τους 
λοιπούς ασθενείς.

Κάθε άρνηση του αναδόχου για παραλαβή τέτοιου είδους ιματισμού, θα τιμωρείται με ανάλογη οικονομική ρήτρα.
Η  μεταφορά  των  σάκων  με  ακάθαρτο  ιματισμό  από  τα  πλυντήρια  προς  το  όχημα  του  αναδόχου  θα 

πραγματοποιείται με τροχήλατο καρότσι, το οποίο θα παραχωρεί το νοσοκομείο στον ανάδοχο.
6)Ο καθαρός ιματισμός που παραδίδεται  στο νοσοκομείο θα πρέπει να επιδέχεται  όσο το δυνατό λιγότερους 

χειρισμούς,  να  τυλίγεται  σε  ειδικό  χαρτί  ή  σε  σελοφάν  ή  σε  καθαρή  σακούλα  μιας  χρήσεως,  έτσι  ώστε  να 
προστατεύεται από τη σκόνη, τα παράσιτα και την υγρασία.
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7)Στην  περίπτωση  που  κατά  την  παραλαβή  του  πλυμένου,  σιδερωμένου  και  συσκευασμένου  ιματισμού 
διαπιστωθεί ότι έστω και ένα από τα είδη έχει υποστεί φθορά από υπαιτιότητα του αναδόχου, αυτή καταγράφεται  
και η αποζημίωση της αξίας της βαρύνει την αμοιβή του αναδόχου.

Η κοστολόγηση της αξίας του είδους θα γίνεται από το νοσοκομείο, η παρακράτηση δε του αντίστοιχου ποσού θα  
γίνεται από αντίστοιχο τιμολόγιο του συγκεκριμένου μήνα.

Η ίδια  διαδικασία  θα ισχύει  και  στην περίπτωση που διαπιστωθεί  απώλεια,  έστω και  ενός  από τα είδη του 
ιματισμού.

8)Ο  ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  τον  ποιοτικό  έλεγχο  του  φρεσκοπλυμένου,  καθαρού  και  σιδερωμένου 
ιματισμού.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραμονή ρύπων ή και παρουσία ξένων σωμάτων (πήγματα αίματος, τρίχες, 
κ.λπ.), τότε ο ιματισμός παρακρατείται και επιστρέφεται στον ανάδοχο για να ακολουθήσει νέος κύκλος πλύσεως 
χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο.

9)Ο καθαρισμός του ιματισμού του νοσοκομείου θα γίνεται  με απορρυπαντικά, λευκαντικά και  μαλακτικά που 
έχουν τις  απαραίτητες  εγκρίσεις  από το Γενικό Χημείο  του  Κράτους  και  τα  οποία  θα  εξασφαλίζουν  απολύτως 
επαρκή και υγιεινό καθαρισμό.

Σε  περίπτωση  που  θα  διαπιστωθεί  κάποιο  πρόβλημα  από  τα  χρησιμοποιούμενα  σκευάσματα  (ανεπαρκής 
καθαρισμός,  εμφάνιση παθήσεων που οφείλονται  στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό,  αλλεργία,  ερεθισμός, 
φθορά, ξέβαμμα κ.λπ.),  τότε το νοσοκομείο μπορεί  να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους, χωρίς πρόσθετη  
οικονομική επιβάρυνση.

Εξάλλου το νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να κάνει ελέγχους στα πλυντήρια του εργολάβου καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας 
του απορρυπαντικού που χρησιμοποιεί.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 
πιστοποιούν τη συνεργασία του αναδόχου με συνεργείο που εκτελεί απεντομώσεις και μυοκτονίες.

10) Οι  εγκαταστάσεις  του αναδόχου πρέπει  να  είναι  σύμφωνα με τις  Υγειονομικές Διατάξεις  καθώς και  τις 
διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Από πλευράς αρχιτεκτονικής δομής, ο χώρος των πλυντηρίων του αναδόχου πρέπει να διαχωρίζεται σε τρείς (3) 
ζώνες.

α) Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθμιση των χώρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η παραλαβή, η 
διαλογή και η προσωρινή αποθήκευση του ακάθαρτου ιματισμού.

Αυτή η ζώνη κατ΄ ανάγκη πρέπει να χωρίζεται από το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα με διάδρομο, για να μην 
επιβαρύνει τον ιματισμό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας της πλύσης του, με μικροβιακή χλωρίδα.

β)  Η  δεύτερη  ζώνη  (ακάθαρτη)  πρέπει  να  περιλαμβάνει  την  εγκατάσταση  του  εξοπλισμού  με  συσκευές 
πλυντηρίων – στεγνωτηρίων.

Τα πλυντήρια θα πρέπει να είναι διπλής όψεως ώστε από πλευρά της δεύτερης ζώνης να μπαίνουν τα ακάθαρτα  
και από την πλευρά της τρίτης ζώνης να βγαίνουν τα καθαρά και στεγνωμένα.

γ)  Η  τρίτη  ζώνη  (καθαρή)  πρέπει  να  χωρίζεται  με  τη  δεύτερη  (ακάθαρτη)  με  πάσο  και  να  οδηγεί  στις  
εγκαταστάσεις των σιδηρωτηρίων - καθαρή ζώνη. Εδώ προηγούμενα γίνεται  η αξιολόγηση του αποτελέσματος.  
Δηλαδή αν μετά το πλύσιμο έμειναν λεκέδες θα πρέπει να ακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης.

Στη συνέχεια,  τα καθαρά ρούχα οδηγούνται  στο τμήμα του σιδερωτηρίου με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς 
κάδους.

Επίσης, στην τρίτη ζώνη περιλαμβάνεται και το δίπλωμα, η συσκευασία και τέλος η αποθήκευση του καθαρού 
ιματισμού.

11) Το νερό που χρησιμοποιείται θα πρέπει να προέρχεται από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής των 
εγκαταστάσεων του αναδόχου.

Σε διαφορετική περίπτωση (π.χ. γεώτρηση) να υπάρχει βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας για την καταλληλότητά 
του.

Το πλύσιμο στοχεύει στην αφαίρεση των ρύπων, έτσι ώστε ο ιματισμός να μην προκαλεί ανθρώπινη ασθένεια ή 
ερεθισμό και η όψη του να δίνει ένα ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα.

Τα πλυντήρια πρέπει να έχουν θερμόμετρα που δείχνουν την ακριβή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του κύκλου 
πλυσίματος καθώς και δείκτες ελέγχου καλής λειτουργίας.

12) Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τον καθαρισμό του ακάθαρτου ιματισμού από τον ανάδοχο θα είναι η  
εξής:

α) Πρόπλυση του ιματισμού με κρύο ή χλιαρό νερό όσες φορές χρειασθεί (περίπου 20λεπτη διαδικασία). Στη  
φάση αυτή γίνεται διείσδυση του νερού στις υφασμάτινες ίνες και απομακρύνονται τυχόν ξένες ουσίες και μικρόβια.  
Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μείωση του μικροβιακού φορτίου και απομάκρυνση των οργανικών ρύπων.

β)  Θα ακολουθεί  η  διαδικασία  της  κυρίως  πλύσης με  σκόνη  και  χλωρίνη.  Τα  υλικά  αυτά  θα  έχουν  μεγάλη 
δραστικότητα έναντι μικροβίων, βακτηρίων, ΤΒ (φυματίωση), καθώς και των ιών HIV-I, HbV και HCV. Επίσης, να 
έχουν όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Τα απορρυπαντικά συντελούν στην απομάκρυνση ορατής βρωμιάς και μικροβίων, ενώ η χρήση της χλωρίνης 
μειώνει περισσότερο την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στον ιματισμό.

Η κυρίως πλύση θα γίνεται με ζεστό νερό και ατμό (περίπου στους 70 – 75ο C) για μισή ώρα. Η θερμοκρασία δεν  
πρέπει να υπερβαίνει τους 90ο C, διότι καταστρέφει τον ιματισμό.
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Το  πλύσιμο  επίσης  μπορεί  να  γίνει  και  σε  χαμηλότερες  θερμοκρασίες  (22ο  -  55ο  C)  με  την  προϋπόθεση  
ταυτόχρονης  χρήσης  απορρυπαντικού  και  χλωρίνης  ή  άλλου  κατάλληλου  απολυμαντικού  σκευάσματος  στην 
προβλεπόμενη συγκέντρωση.

γ) Στη συνέχεια θα ακολουθεί το ξέπλυμα με τρία κρύα νερά και προσθήκη μαλακτικού, το οποίο να έχει όλες τις 
εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και  δράση διάρκειας ώστε να  αποτρέπεται  η ανάπτυξη μικροβίων στα υγρά 
ρούχα, δίνοντας ταυτόχρονα μια ευχάριστη αίσθηση.

Απαγορεύεται  η  ανάμιξη  ιματισμού  του  νοσοκομείου  κατά  την  πλύση  ή  το  στέγνωμα  με  ιματισμό  άλλου 
νοσοκομείου ή οποιουδήποτε άλλου χώρου του αναδόχου.

Ο ιματισμός του χειρουργείου πρέπει να πλένεται χωριστά από τον υπόλοιπο ιματισμό.
δ) Τέλος, μετά την πλύση πρέπει να γίνεται έλεγχος του αποτελέσματος και επί προβλημάτων να επακολουθεί  

επαναπρογραμματισμός της πλύσης.
13) Ο καθαρός ιματισμός πρέπει  να στεγνώνεται  και  να σιδερώνεται  όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί  η 

υγρασία αποτελεί παράγοντα προδιάθεσης πολλαπλασιασμού των μικροβίων.
Ο πλυμένος ιματισμός θα οδηγείται στις εγκαταστάσεις του σιδερωτηρίου με κυλιόμενους ιμάντες.
Ο σιδερωμένος ιματισμός πρέπει να στεγνώνει και μετά το σιδέρωμα, διότι η στοίβαξή του δημιουργεί αύξηση της 

υγρασίας,  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχει  κίνδυνος  πολλαπλασιασμού  των  τυχόν  υπαρχόντων  μικροβίων  και  να  
χρησιμοποιείται στους ασθενείς υγρός ιματισμός.

14) Το προσωπικό που εργάζεται σε κάθε ζώνη υποχρεωτικά πρέπει να φέρει τα κατάλληλα μέτρα ατομικής 
προστασίας  (όπως:  ειδική  φόρμα  και  γάντια  εργασίας  και  προστασίας,  μάσκα και  κατά  περίπτωση  πλαστικές 
μπότες), βάσει των Υγειονομικών Διατάξεων.

Πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους ορθούς χειρισμούς για τον ακάθαρτο και  καθαρό ιματισμό, να έχει 
εμβολιαστεί για ηπατίτιδα Β, πολιομυελίτιδα, τέτανο και φυματίωση (BCG) ή την πρόσφατη διενέργεια Mantou και 
την αξιολόγησή της.

Επί συμβάντος που εκθέτει σε κίνδυνο το τυχόν ανεμβολίαστο προσωπικό, την ευθύνη φέρει  αποκλειστικά ο 
ανάδοχος.

Τα ειδικά Βιβλιάρια Υγείας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του αναδόχου θα είναι  θεωρημένα από την 
αρμόδια  ελεγκτική  αρχή  και  διαθέσιμα  προς  επίδειξη  μετά  από  αναζήτηση  της  αρμόδιας  επιτροπής  του 
νοσοκομείου.

15) Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού η αρμόδια επιτροπή που θα διενεργήσει το σχετικό διαγωνισμό, θα 
μεταβεί στις εγκαταστάσεις του αναδόχου για να ελέγξει αν πληρούνται οι προδιαγραφές.

Επίσης, και μετά την ανάληψη του έργου, η αρμόδια επιτροπή του νοσοκομείου και η επιτροπή Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων του νοσοκομείου θα μπορούν να προβούν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους που αφορούν τις εγκαταστάσεις 
του αναδόχου και τους τρόπους διαχείρισης του ιματισμού.

Ο ανάδοχος θα διευκολύνει το έργο της επιτροπής και θα συμμορφώνεται σε τυχόν παρατηρήσεις που γίνουν.
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΓΝΟΎ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΓΝΘ ¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

1 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΛΙΝΕΣ 7.005 9.727,91 2.334,70 12.062,61

2
ΜΙΚΡΑ και ΜΕΓΑΛΑ 

ΠΑΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

16.000 4.602,58 1.104,62 5.707,20

ΣΥΝΟΛΟ 23.005 14.330,49 3.439,32 17.769,81

Κ.Υ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΌΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΛΙΝΕΣ 10 13,89 3,33 17,22

Κ.Υ.Α.Τ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
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ΕΙΔΟΣ ΠΌΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΛΙΝΕΣ 10 13,89 3,33 17,22

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι ανά τεμάχιο και το πλύσιμο θα γίνεται ανάλογα με τη σύνθεση του υφάσματος. 

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά του προμηθευτή θα πρέπει να επιμερισθεί υποχρεωτικά στο 
Νοσοκομείο Άγιος Παύλος και Κ.Υ. Α. Τ. Ν Καλλικράτειας. Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση για το Κ.Υ. Α. Τ. Ν 
Καλλικράτειας θα γίνει στην 4η Υ.Π.Ε. Μακεδονίας & Θράκης, σε εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν.4238/2014.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς  
όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω 
από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

                                                                                Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
              

                                                                             ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
                                                                                                                               MSc Ιατρικής Φυσικής

                                                                                                           MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας                     
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