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Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ. (Αριθμ. 32/19)
Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη :
α.
β.
γ.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (ΦΕΚ 147/Α) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών.
Την με αριθμ. πρωτ. 293/06-08-2019 [ΑΔΑ: 6ΕΕΒ4690ΩΜ-06Σ] Απόφαση της Διοικήτριας του
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
Την με αριθμ. πρωτ. 13347-27/08/2019 [ΑΔΑ:69ΓΡ4690ΩΜ-Υ2Φ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν έγγραφη προσφορά «για τον καθαρισμό στο σύστημα
αεραγωγών του μαγειρείου » [cpv:90915000-4 Υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων], πιθανής
δαπάνης 3.000,00€ +ΦΠΑ ή 3720,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, [ΚΑΕ 0899]σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας.
Συγκεκριμένα:
1. Καθαρισμός στο σύστημα αεραγωγών του μαγειρείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. (χαμηλότερη τιμή).
2. Οι συμμετέχοντες, μαζί με την προσφορά τους, θα προσκομίσουν αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών
καθαρισμού, βεβαίωση ότι έχουν επισκεφθεί το χώρο και ότι έχουν έμπειρο και πιστοποιημένο
προσωπικό για την εκτέλεση αυτών των εργασιών η οποία θα αποδεικνύεται από αντίγραφα
τιμολογίων.
3. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι (4) τέσσερις ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.
4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 του Ν.4412/2016).
5. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης των
20.000€(άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).
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6. Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88
του Ν.4412/2016.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την
προσφορά σας, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, έως την 20η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00.
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (α/α 32/19)
«Καθαρισμός στο σύστημα των αεραγωγών του μαγειρείου»

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
2.Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ( εκατόν ογδόντα ) ημέρες από την λήξη προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
Β. Τεχνική προσφορά Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικές Προδιαγραφές).
Γ. Οικονομική προσφορά στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα
οικονομικά στοιχεία με την τιμή της προσφοράς σε ευρώ. Θα περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς
και η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς και με ΦΠΑ.
Ενναλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά
την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.2 και 3. του
Ν.4412/2016.
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 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.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
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δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική
πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην
κατάταξη συμμετέχων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση αυτής.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
www.hosp-alexandra.gr

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Για να επιτύχουμε τον σωστό καθαρισμό με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (TR 19) οι
εργασίες είναι οι ακόλουθες:
1. Κάλυψη όλων των επιφανειών οι οποίες βρίσκονται κάτω από τους αεραγωγούς εξαερισμού, με
νάιλον για την προστασία των παρασκευαστηρίων τροφίμων.
2. Απενεργοποίηση του συστήματος πυρασφάλειας.
3. Διακοπή κάθε ηλεκτρικής παροχής στον φωτισμό και στο μοτέρ.
4. Οι ημέρες και ώρες εκτέλεσης των εργασιών θα συναποφασίσουν με τον υπεύθυνο του
μαγειρείου προκειμένου για την ελαχιστοποίηση διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας
του.

Διαδικασία καθαρισμού
Α. Πλύσιμο
O καθαρισμός του συστήματος απαγωγής (φούσκα) των κουζινών γίνεται με υδροβολή με ειδικό ]et
προκειμένου να επιτευχθεί η απομάκρυνση του συσσωρευμένου λίπους. Αφαιρούμε τα μεταλλικά
καλύμματα και τα φίλτρα, τα οποία θα καθαριστούν λεπτομερώς.
Με ειδικό μηχάνημα ατμού στους 1600C γίνεται το πλύσιμο και η αφαίρεση των καμένων λαδιών.
Τα καμένα λάδια δεν έρχονται σε επαφή με τα παρασκευαστήρια και λοιπά αντικείμενα του χώρου
καθόσον αυτά καλύπτονται με νάιλον και συλλέγονται μέσα σε κάδους με την χρήση απορροφητήρων.
O καθαρισμός συνεχίζεται σε όλη την επιφάνεια της απαγωγής μέχρι να έχουμε το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Θα γίνει χρήση χημικών εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη.
Β. Χειρωνακτικά
Στα τμήματα των αεραγωγών που δεν είναι δυνατή η χρήση νερού, οι εργασίες καθαρισμού γίνονται
χειρωνακτικά.
Πρώτα ψεκάζονται οι επιφάνειες με ειδικό χημικό προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η αφαίρεση του
συσσωρευμένου λίπους. Στη συνέχεια με ειδικές σπάτουλες γίνεται ο καθαρισμός. Ο καθαρισμός γίνεται
από τις υπάρχουσες θυρίδες επίσκεψης εκτός και αν η διατομή του καναλιού επιτρέπει την είσοδο εντός
αυτού.
Γ. Θυρίδες επίσκεψης
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Κατά τον καθαρισμό και σε περίπτωση που δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση στο κανάλι απαγωγής, στα
σημεία που θα κριθεί απαραίτητο και είναι δυνατό θα χρησιμοποιηθούν οι θυρίδες επίσκεψης που
δημιουργήθηκαν από την εταιρεία που εξετέλεσε τον προηγούμενο καθαρισμό.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στις εργασίες περιλαμβάνονται:
Η φούσκα, τα οριζόντια τμήματα, το κάθετο καθώς και η μονάδα, απαγωγής στο δώμα του Ε΄ ορόφου της
οποίας μετά τον καθαρισμό θα αντικατασταθεί το φίλτρο (ενεργού άνθρακα).
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου
στα τηλ:210 33 81 640,210 3381 515, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

