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 ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22-12-2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                           Αξηζ. Πξση.: 28405/22-12-2022 

ΓΙΟΙΚΗΗ 1η Τ.Πε. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ  

«Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

Ταρ. Γ/λζε: Θεβώλ & Παπαδηακαληνπνύινπ – Γνπδή   

Υπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

Υπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνύ  

Τκήκα       : Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθ.    : Δπαγγειία Σπαληηδάθε 

 

Τει.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 

Fax:           : 213 2013118 

e-mail        : ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr 
                                                                                                                                                    

 

 

ΠΡΟ : ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

ΤΤΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΔΔΙΙΞΞΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΟΟΥΥΟΟΤΤ  ΣΣΗΗ  ΔΔΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  

ΑΑΝΝΣΣΙΙΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΒΒΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΡΡΩΩΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΜΜΔΔ  ΙΙΟΟΝΝΣΣΑΑ  ΥΥΑΑΛΛΚΚΟΟΤΤ,,  ΔΔ  ΔΔΩΩΣΣΔΔΡΡΙΙΚΚΟΟΤΤ  

ΚΚΡΡΙΙΙΙΜΜΟΟΤΤ  ΥΥΩΩΡΡΟΟΤΤ  ΣΣΟΟΤΤ  ΝΝΟΟΟΟΚΚΟΟΜΜΔΔΙΙΟΟΤΤ  ΠΠΑΑΙΙΓΓΩΩΝΝ  ««ΗΗ  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΦΦΙΙΑΑ»»  

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. 

εποπηεςομένυν από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) 

Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  
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1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν 

και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, 

Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηθιακή Διακςβέπνηζη (Ενζυμάηυζη 

ζηην Ελληνική Νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2016/2102 και ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2019/1024) 

– Ηλεκηπονικέρ Επικοινυνίερ (Ενζυμάηυζη ζηο Ελληνικό Δίκαιο ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλερ διαηάξειρ.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

 

2. Τελ 32ε Σπλ. ηεο 21-12-2022 (Θέκα 2ν) Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη δηελέξγεηα γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθαξκνγήο 

αληηκηθξνβηαθώλ ρξσκάησλ κε ηόληα ραιθνύ, ζε εζσηεξηθνύο θξίζηκνπο ρώξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Η Αγία Σνθία», κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξα 118 

θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη), πηζαλήο δαπάλεο € 30.000,00 

πιένλ ΦΠΑ (€ 37.200,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), θαζώο επίζεο θαη ε έγθξηζε 

ησλ ηερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ.  

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  
 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά πος αθοπά ηην εθαπμογή ανηιμικποβιακών 

σπυμάηυν με ιόνηα σαλκού, ζε εζυηεπικούρ κπίζιμοςρ σώποςρ ηος Νοζοκομείος Παίδυν «Η 

Αγία οθία». 

 

Πιθανή δαπάνη €30.000,00 πλέον ΦΠΑ ή €37.200,00 ζςμπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

1.  ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο θαη ηηο Τερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνύζεο. 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Από ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζηρ ζηο ΚΗΜΓΗ, οι πποζθοπέρ θα ςποβάλλονηαι ςπ’ ότιν ηος 

Σμήμαηορ Ππομηθειών ζε ένηςπη μοπθή ζηο Ππυηόκολλο ηηρ Γπαμμαηείαρ ηος 

Νοζοκομείος έυρ ηη Παπαζκεςή 23/12/2022 και ώπα 13:00, ενώ εξυηεπικά ηος θακέλος θθαα    

ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάυυοοννττααιι  εεσσκκρριιννώώςς  τταα  σσττοοιιττεείίαα  ττηηςς  ΠΠρρόόσσκκλληησσηηςς.   

javascript:open_links('697208,670995')
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει 

ηιμήρ.  

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη 

κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα 

θιεζεί λα ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε 

ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 
i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην 

ςποβολή ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε. 
 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Τηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.), Ο.Δ. θαη Δ.Δ., ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Τηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 ζε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν 

εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 
 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.  

 

Τα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη 

ηα κέιε Γ.Σ. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 

πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ 

αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  
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Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.  Οη 

ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  Η 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε.   

 

 

 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ : 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΧΡΩΜΑΣΩΝ ΜΕ ΙΟΝΣΑ ΧΑΛΚΟΤ Ε 
ΚΡΙΙΜΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

Στθν Ακινα ςιμερα 15.12.2022 ςυνεδρίαςε θ επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν που αφορά τθν εφαρμογι  αντιμικροβιακϊν χρωμάτων με ιόντα χαλκοφ ςε 
κρίςιμουσ χϊρουσ του νοςοκομείου θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ: 27637 – 
14/12/2022 απόφαςθ του Διοικθτοφ του Νοςοκομείου και αποτελείται από τουσ: 

1. Λωρίδα Ακαναςία    Διευκφντρια ΕΣΥ- Πρ. Επιτρ. Λοιμϊξεων.    

2. Στεφανοφλθ Γεωργία   Τομεάρχθσ-  Τ.Ε. Νοςθλευτικισ 

3. Αντωνάκθσ Ακανάςιοσ   Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ είναι ο προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων 
ποιότθτασ τθσ εφαρμογισ αντιμικροβιακϊν χρωμάτων με ιόντα χαλκοφ ςε κρίςιμουσ χϊρουσ 
του νοςοκομείου. Στα πλαίςια τθσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ κρίςιμων χϊρων του Νοςοκομείου, 
κρίνεται απαραίτθτοσ ο χρωματιςμόσ τουσ με αντιμικροβιακζσ βαφζσ. 
Τα ιόντα χαλκοφ αναςτζλλουν και αποτρζπουν τθν ανάπτυξθ βακτθριδίων, ςτθν επιφάνεια, 
ςε ποςοςτό 99,9%.Θα χρθςιμοποιθκοφν χρϊματα πλαςτικά, υποαλλεργικά, υψθλισ 
ποιότθτασ, με ιόντα χαλκοφ, κατάλλθλα για εςωτερικι χριςθ, οικολογικά, άκαυςτα, 
εςωτερικισ χριςεωσ και πιςτοποιθμζνα για τθν αντιμικροβιακι τουσ δράςθ. 
 
Α)Αναλυτικά οι εργαςίεσ που θα εκτελεςτοφν είναι οι παρακάτω: 
Επιςκευζσ ςε ρωγμζσ (όπου χρειάηεται) και χρωματιςμοί με ιόντα χαλκοφ ςε κρίςιμουσ 

χϊρουσ του νοςοκομείου ωσ κάτωκι 

 Εντατικι Μονάδα Παίδων 

 Εντατικισ Μονάδα Νεογνϊν 

Τα ςυνολικά τρζχοντα μζτρα τοιχοποιίασ των ανωτζρω χϊρων είναι ~ 650 m2 εκ των οποίων 
είναι διακζςιμα προσ εφαρμογι αντιμικροβιακϊν χρωμάτων με ιόντα χαλκοφ ~ 500 m2. 
Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν ςπατουλάριςμα, τρίψιμο, αςτάρωμα και χρωματιςμό με χρϊμα 
με ιόντα χαλκοφ εςωτερικισ χριςθσ ςε απόχρωςθ όμοια με τθν υπάρχουςα του χώρου. 
Όλεσ οι επιφάνειεσ, πριν τον χρωματιςμό, κα κακαριςτοφν από ςκόνθ και ςακρά ςτοιχεία. 
Θα ξυςτοφν με γυαλόχαρτο, κα τριφτοφν και να λειανκοφν με τα κατάλλθλα μζςα. Όλα τα 
ελαττώματα των προσ χρωματιςμό επιφανειών να επιδιορκωκοφν με ςτόκο. Οι επιφάνειεσ 
κα περαςτοφν με δφο ςτρϊςεισ βαφισ από χρϊμα με ιόντα χαλκοφ εςωτερικισ χριςθσ, με 
αντιμικροβιακι δράςθ, άοςμθσ και άριςτθσ ποιότθτασ κατάλλθλο για επιφάνειεσ εςωτερικϊν 
χϊρων που κα αποτρζπουν τθν παρουςία μοφχλασ και μυκιτων από υγραςία, ςτθν 
απόχρωςθ που κα υποδείξει θ Σεχνικι Τπθρεςία. Σθμειϊνεται ότι, όπου απαιτείται, πρζπει 
να περαςκοφν τόςεσ επιπλζον ςτρϊςεισ χρϊματοσ ζτςι ϊςτε οι επιφάνειεσ μετά τον 
χρωματιςμό τουσ να μθν φεγγίηουν και να είναι ομοιογενείσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 
επίςθσ, μετά το πζρασ των εργαςιϊν να αφαιρζςει και απομακρφνει με δικι του ευκφνθ όλα 
τα προςτατευτικά υλικά που χρθςιμοποίθςε κατά το βάψιμο (χαρτοταινίεσ, νάιλον κ.α.). 
 
Β)Τεχνική Περιγραφή χρωμάτων που θα χρηςιμοποιηθοφν: 

o Αντιμικροβιακά χρϊματα με ιόντα χαλκοφ που κα διατθροφν το ςφνολο των 

αντιμικροβιακϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν κακ' όλθ τθ διάρκεια ηωισ του χρϊματοσ 

(τουλάχιςτον 3 ζτθ). 
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o Τα προϊόντα να προζρχονται από εταιρεία που διακζτει ISO. 

o Να διακζτει πιςτοποιθτικά αξιολόγθςθσ αποτελεςματικότθτασ για τθν αντιμικροβιακι 

του δράςθ (τα οποία και κα κατατεκοφν μαηί με τθν προςφορά) από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (Ε.Σ.Υ.Δ) και τον Εκνικό Οργανιςμό 

Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) για τθν αποτελεςματικότθτα αντιμικροβιακισ δράςθσ του και  

ςυγκεκριμζνα κατά των ακόλουκων τουλάχιςτον: 

 μφκθτα Candida Auris 

 μικροοργανιςμϊν E. Coli, S. Aureus, Ps. Aeruginosa 

o Να διακζτει ζγκριςθ για εμπορικι χριςθ από δθμόςιο φορζα. 

o Να είναι ανκεκτικά ςτο πλφςιμο και το τρίψιμο, και να πραγματοποιεί απόκρυψθ 

ατελειϊν. 

o Να μπορεί να εξουδετερϊνει ιοφσ & βακτιρια ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα  (ζωσ 4 

ωρϊν από τθν επαφι τουσ). 

o Να διακζτει πιςτοποίθςθ για τθν ποιότθτα αζρα εςωτερικϊν χϊρων (χαμθλζσ 

εκπομπζσ χθμικϊν) είτε του εξωτερικοφ είτε τθσ χϊρασ μασ. 

o Να διακζτει χαμθλι οςμι & εξαιρετικά χαμθλζσ πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ  

(ΠΟΕ/VOCS), να είναι ςφμφωνθ με τθν οδθγία 2004/42/ΕΚ (2010) και ςε κάκε 

περίπτωςθ λιγότερο από 1g/lt. 

o Θερμοκραςία εφαρμογισ 10-35°C. 

o Με τθν προςφορά κα προςκομιςτοφν όλα τα πιςτοποιθτικά καταλλθλόλθτασ ςχετικά 

με Αντιϊκζσ & Αντιβακτθριδιακζσ ιδιότθτεσ οι οποίεσ διαρκοφν για ζωσ πζντε (5) ζτθ 

από τθν θμζρα βαφισ τθσ επιφάνειασ , ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν 

αυκεντικότθτα του υλικοφ. 

o Απαραίτθτθ προχπόκεςθ, επί ποινι αποκλειςμοφ, να κατατεκεί δείγμα με τθν 

προςφορά. 

 
Γ)Επιπρόςθετα δικαιολογητικά 
 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει και να κατακζςει τα κάτωκι επι ποινι αποκλειςμοφ κατά 
το ςτάδιο κατάκεςθσ των προςφορϊν: 

 Πιςτοποιιςεισ ISO εν ιςχφ: 

 Ποιότθτασ ISO 9001:2015, 

 Περιβάλλοντοσ ISO 14001:2015 και  

 Υγείασ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ ISO 45001:2018 

 Άδεια λειτουργίασ απολυμάνςεων από δθμόςιο φορζα. 

 Πιςτοποίθςθ από Ανώτατο φορζα Δθμοςίου ςχετικά με τα αντιμικροβιακά προϊόντα 

που εμπορεφεται & τοποκετεί. 

 Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ για κατ’ ελάχιςτον ζνα (1) άτομο τθσ εταιρείασ, από 

εγκεκριμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, ςχετικά με τον κακαριςμό, απολφμανςθ και 

αποςτείρωςθ επιφανειϊν, χϊρων και αντικειμζνων από μολυςματικζσ αςκζνειεσ 

όπωσ ο SARS-CoV-2 (Covid-19). 
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 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει  βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ανάλογου ζργου 

εφαρμογισ αντιμικροβιακοφ χρϊματοσ χαλκοφ ςε τουλάχιςτον δφο (2) Μονάδεσ 

Εντατικισ Νοςθλείασ/Θεραπείασ ι Χειρουργεία Δθμόςιου Νοςοκομείου. 

 
Δ)Γενικοί Όροι 

 Η ζναρξθ των εργαςιϊν κα γίνει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Νοςοκομείο και θ ςειρά εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν κα είναι κακ’ υπόδειξθσ τθσ Τεχν. Υπθρεςίασ. Η ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν 

και παράδοςθ των χϊρων ςε πλιρθ και εφρυκμθ λειτουργία κα γίνει το αργότερο 

εντόσ ςαρανταπζντε (45) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει γνϊςθ των χϊρων, τόςο με επιτόπου επίςκεψθ, όςο 

και με διευκρινίςεισ που κρίνουν ότι χρειάηονται από το Τεχνικό Τμιμα του 

Νοςοκομείου, και να λάβει εκ νζου μετριςεισ όπου αυτό είναι απαραίτθτο. 

Υποχρζωςθ του υποψιφιου αναδόχου είναι να κατακζςει μαηί με τθν προςφορά του 

βεβαίωςθ επίςκεψθσ χϊρου υπογεγραμμζνθ από τον Υποδιευκυντι τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ ι τον Προϊςτάμενο του Τεχνικοφ Τμιματοσ ότι ζλαβε πλιρθ και καλι 

γνϊςθ των εργαςιϊν. Επιπλζον, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να κατακζςει, επί ποινισ 

αποκλειςμοφ, Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ τισ 

Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τουσ γενικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ. 

 Οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία, ςε ϊρεσ 

και θμζρεσ που δεν εμποδίηουν τθν ομαλι λειτουργία του χϊρων (κοινόχρθςτοι 

χϊροι, ιατρεία) του Νοςοκομείου, και με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μθν δθμιουργείται 

πρόβλθμα τόςο ςτθ διζλευςθ των εργαηομζνων (εργαηομζνων, αςκενϊν και 

επιςκεπτϊν) όςο και ςτθ λειτουργία των ιατρείων. 

 Όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ 

και με τθν κακοδιγθςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και τθσ Επιτροπισ Λοιμϊξεων του 

Νοςοκομείου. Οι παραπάνω οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ κα τθρθκοφν αυςτθρά. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ, κα διακόπτονται οι εργαςίεσ μζχρι ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί 

και να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα. 

 Ο ανάδοχοσ κα προςφζρει κατ’ αποκοπι τίμθμα. Στο κατ’ αποκοπι τίμθμα κα 

περιλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθ παραπάνω τεχνικι 

περιγραφι, αλλά και όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ/υλικά για τθν ολοκλιρωςι τουσ, 

ζςτω κι αν αυτζσ δεν αναφζρονται ρθτά. Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ μετακίνθςθ 

πάςθσ φφςεωσ κινθτοφ εξοπλιςμοφ, όπου αυτό απαιτείται και θ επανατοποκζτθςθ 

τουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ περιλαμβάνεται θ κάλυψθ του 

εξοπλιςμοφ που δεν είναι δυνατόν να μετακινθκεί με ανκεκτικό κάλυμμα κακϊσ και 

μζτρα προςταςίασ ϊςτε να μθν διαχζονται ςκόνεσ και οςμζσ ςτουσ όμορουσ χϊρουσ 

 Όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν με προςοχι ϊςτε να μθν προκλθκοφν ηθμιζσ. Στθν 

περίπτωςθ, τυχόν, πρόκλθςθσ οιωνδιποτε ηθμιϊν ο ανάδοχοσ κα φζρει τθν απόλυτθ 

και αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πλιρθ αποκατάςταςι τουσ. 

 Η ςυγκζντρωςθ, αποκομιδι και απόρριψθ όλων των άχρθςτων υλικϊν που κα 

προκφψουν από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ κα γίνεται μόνο ςε χϊρουσ που 
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επιτρζπεται από τισ αρχζσ, με ευκφνθ και δαπάνεσ του αναδόχου. Μετά το πζρασ των 

εργαςιϊν κα γίνει πλιρθσ κακαριςμόσ των χϊρων, ϊςτε όλοι οι χϊροι του κτιρίου να 

παραδοκοφν ελεφκεροι από κάκε άχρθςτο υλικό, κακαροί και ζτοιμοι προσ χριςθ. 

Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνεται θ ςυγκζντρωςθ των προϊόντων και θ 

μεταφορά εκτόσ Νοςοκομείου, και ςε καμία περίπτωςθ ςε ϊρεσ αιχμισ. 

 Το εργατοτεχνικό προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι 

ζμπειρο και να τθροφνται οι απαιτιςεισ αςφάλιςθσ ςτον αντίςτοιχο κοινωνικό 

αςφαλιςτικό φορζα. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα 

αςφαλείασ κακ’ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και είναι αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι τουσ. Υποχρεοφται να τθρεί απαρεγκλίτωσ, και να 

εφαρμόηει όλεσ τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Σε περίπτωςθ που 

διαπιςτωκεί παράβαςθ αυτϊν, κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τθν ανάδοχο 

εταιρεία. 

 Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ, ποινικϊσ και αςτικϊσ, για οιοδιποτε 

ατφχθμα ικελε προκλθκεί εκ παραβάςεωσ των ιςχυουςϊν διατάξεων και τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ και είναι μοναδικόσ υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν 

αποηθμίωςθ οποιουδιποτε, για κάκε φφςεωσ και είδουσ ηθμιζσ, που τυχόν υποςτεί 

από πράξεισ ι παραλείψεισ του ιδίου ι των προςϊπων που κα χρθςιμοποιιςει για 

τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

 Όλο το προςωπικό του αναδόχου που κα εργαςτεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει τισ 

προβλεπόμενεσ δόςεισ  του εμβολίου κατά του Covid-19 και να επιδείξει αρνθτικό 

rapid-test 48 ωρϊν κατά τθν είςοδό του ςτον χϊρο του Νοςοκομείου. 

 Θα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν να 

μθν προκαλζςει κινδφνουσ ςτθν αςφάλεια των αςκενϊν κακϊσ και να τοποκετιςει 

ευδιάκριτθ ςιμανςθ όπου απαιτείται. 

 Θα πρζπει όλεσ οι εργαςίεσ να εκτελοφνται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν υπάρξει 

κίνδυνοσ ενεργοποίθςθσ των μζςων αςφαλείασ του Νοςοκομείου και κατ’ επζκταςθ 

πρόκλθςθσ αναςτάτωςθσ ςτουσ χϊρουσ του, όπωσ ενδεικτικά αναφζρεται θ διζγερςθ 

διατάξεων προςταςίασ από διαρροι κατά τθν διάρκεια εκτελζςεων των εργαςιϊν. 

 Ο ανάδοχοσ που κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, υποχρεοφται να λαμβάνει 

τα κατά νόμο αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία του προςωπικοφ του από 

ατυχιματα για τα οποία φζρει ακζραια τθν αςτικι και ποινικι ευκφνθ. 

 Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ νόμουσ, 

διατάγματα, οδθγίεσ και γενικά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και κανονιςμοφσ για τθν 

αςφάλεια των εγκαταςτάςεων. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ εργαςίεσ με ζμπειρο προςωπικό, του 

οποίου είναι ο αποκλειςτικόσ εργοδότθσ και ο μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι παντόσ τρίτου 

για τθν ακριβι τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Οι κάκε είδουσ 

καταβολζσ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία για όλο το προςωπικό του αναδόχου κα 

βαρφνουν τον ίδιο. 
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 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ, κάκε μζτρο 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ, ζντεχνθ και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του ζργου. 

 Οι θμζρεσ και οι ώρεσ που δφναται να εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ κα κακοριςκοφν ςε 

ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. 

 Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροχλικά για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ 

των εργαςιϊν του αντικείμενου του διαγωνιςμοφ κακϊσ και θ εργαςία πλιρουσ 

τοποκζτθςθσ των υλικϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τισ 

προδιαγραφζσ του υλικοφ. 

 
Ε)Προχπολογιςμόσ 
H προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν εφαρμογι 
αντιμικροβιακϊν χρωμάτων με ιόντα χαλκοφ ςε κρίςιμουσ χϊρουσ του νοςοκομείου, 
ανζρχεται ςε €30.000 πλζον Φ.Π.Α (€37.200,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.). 

  
Οι προςφορζσ κα δοκοφν ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Περιγραφι είδουσ / 
εργαςίασ 

Μ.Μ. Ποςότθτα Σιμι 
Μονάδασ 

(χωρίσ ΦΠΑ) 

φνολο  
(χωρίσ ΦΠΑ) 

1 

Εφαρμογι 
αντιμικροβιακϊν 
χρωμάτων με ιόντα 
χαλκοφ ςε κρίςιμουσ 
χϊρουσ του 
νοςοκομείου, 
CPV:4521514 
K.A.E.: 0863 
Κωδ. Είδουσ:  
2690003002000023 

τεμ 1 30.000,00 € 37.200,00 € 

Γενικό φνολο (χωρίσ ΦΠΑ 24%): 30.000,00 € 

ΦΠΑ 24%: 7.200,00 € 

Γενικό φνολο (με ΦΠΑ 24%): 37.200,00 € 
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