ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς πλύση είδη λευκού και πράσινου ακάθαρτου ιματισμού με τις
αντίστοιχες ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ για το έτος 2014 είναι

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΥΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σεντόνια πράσινα τεμάχια 3000
Τετράγωνα 1χ1 τεμάχια 7000
Τετράγωνα μικρά τεμάχια 3000
Μπλούζες χειρουργείου τεμάχια 1500
Μαξιλαροθήκες τεμάχια 500
Χιτώνια τεμάχια 400
Παντελόνια τεμάχια 400
Σάκκοι τεμάχια 200

Σεντόνια τεμάχια 15000
Υποσέντονα τεμάχια 8000
Μαξιλαροθήκες τεμάχια 8000
Κουβέρτες πικέ 1500
Στολές προσωπικού 1500

Εκτέλεση εργολαβίας – Παράδοση – Παραλαβή
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό
του Νοσοκομείου εντός 24 ωρών από την παραγγελία, καθημερινά και Κυριακές και
αργίες και ώρα 7.00 – 8.00.
Η επιστροφή του καθαρού ιματισμού στο Νοσοκομείο θα γίνεται καθημερινά
και Κυριακές και αργίες, αφού αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του
Νοσοκομείου και ώρα 7.00 – 8.00.
Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού, θα γίνεται δια της
προσπελάσεως του αυτοκινήτου του εργολάβου στο πλησιέστερο σημείο παραλαβής
του Νοσοκομείου και μπροστά σε τριμελή επιτροπή παραλαβής που έχει ορίσει ο
Διοικητής του Νοσοκομείου, η οποία όμως πάντοτε θα είναι πλαισιωμένη και από τον
υπεύθυνο ιματιοφύλακα.
Οι σάκοι με τον ακάθαρτο ιματισμό θα τοποθετούνται σε αδιάβροχους σάκους
που θα διαθέτει ο ανάδοχος και θα κλείνουν αεροστεγώς. Στη συνέχεια θα
μεταφέρονται με καρότσια μεταφοράς ακάθαρτου ιματισμού στο σημείο φόρτωσης –
εκφόρτωσης.
Ο ακάθαρτος ιματισμός θα τοποθετείται στο αυτοκίνητο της εταιρείας του
αναδόχου, χωρίς να έρχεται σε επαφή με το έδαφος.
Η μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού θα γίνεται με διαφορετικό αυτοκίνητο
από αυτό που θα παραδίδει τον καθαρό ιματισμό στο Νοσοκομείο.
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί ενήμερο το Νοσοκομείο για κάθε αλλαγή που
επιφέρει στα αυτοκίνητα που θα το εξυπηρετούν.
Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον ανάδοχο θα γίνεται με
ευθύνη, με δικό του προσωπικό και έξοδα, καθώς και δικά του μεταφορικά μέσα τα
οποία υποχρεούται να διατηρεί καθαρά και απολυμασμένα.
Τα παραλαμβανόμενα από τον εργολάβο πλύσης είδη, θα πρέπει να
επιστρέφονται την επόμενη ημέρα, χωρισμένα ανά είδος και συσκευασμένα σε
πλαστικούς σάκους καθαρούς και απολυμασμένους. Ειδικά ο ιματισμός των
νοσηλευτικών τμημάτων να παραδίδεται σε συσκευασίες των δέκα τεμαχίων

Αργίες και απεργίες του προσωπικού του εργολάβου είτε του Νοσοκομείου
δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Ο καθαρισμός του ιματισμού θα πρέπει να γίνεται με απορρυπαντικά
εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και απολυμαντικά εγκεκριμένα από
τον Ε.Ο.Φ, τα οποία θα εξασφαλίζουν επαρκή και συγχρόνως υγιεινό και φιλικό προς
το περιβάλλον καθαρισμό.
Σε περίπτωση που θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ( μη επαρκής
καθαρισμός, εμφάνιση παθήσεων οφειλόμενων στο χρησιμοποιούμενο
απορρυπαντικό) ο εργολάβος υποχρεούται να αντικαταστήσει το χρησιμοποιούμενο
απορρυπαντικό.
Απαγορεύεται η χρήση από τον εργολάβο άλλων χημικών ουσιών κατά την
πλύση και το σιδέρωμα άλλων χημικών ουσιών, όπως πχ ποτάσα, βαρυκίνα, χλωρίνη
κλπ, που μπορούν να καταστρέψουν τον ιματισμό.
Το Νοσοκομείο θα πρέπει να κάνει εντατικούς ελέγχους στα πλυντήρια και τις
εγκαταστάσεις του εργολάβου, ο οποίος οφείλει να επιδεικνύει φωτοαντίγραφο της
άδειας κυκλοφορίας των απορρυπαντικών που χρησιμοποιεί.
Το πλύσιμο και το σιδέρωμα του ιματισμού θα γίνεται σύμφωνα με τους
όρους της τεχνικής πλύσης και σιδερώματος. Οι στολές του προσωπικού, κάθε φορά
που χρειάζεται, θα σιδερώνονται με τα χέρια.
Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει απόλυτα και απροφάσιστα τον ακριβή
ιματισμό που παρέλαβε την επόμενη ημέρα από την παραλαβή. Καθυστέρηση
παράδοσης έστω και ενός τεμαχίου ιματισμού αποτελεί παράβαση των όρων της
σύμβασης και επιφέρει ανάλογες κυρώσεις. Αν κατά την παραλαβή του πλυμένου
ιματισμού η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί
και σιδερωθεί καλά, τα επιστρέφει στον εργολάβο με πρακτικό επιστροφής για την
επανάληψη του πλυσίματος και σιδερώματος.
Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει
πλυμένα καλά και σιδερωμένα σε 24 ώρες χωρίς καμία αμοιβή. Ο εργολάβος είναι
υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημία στον ιματισμό του Νοσοκομείου και
υποχρεούται χωρίς καμία αντίρρηση να καταβάλει την αξία του ιματισμού, που έχασε
ή κατέστρεψε.
Κατά την παράδοση του προς πλύση ιματισμού πρέπει να συντάσσεται
αμέσως από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο όπου θα αναγράφεται το είδος του
ιματισμού και οι διαστάσεις.
Επίσης κατά την παραλαβή και παράδοση του ιματισμού, ο εργολάβος
υποχρεούται να είναι παρών ο ίδιος είτε δι’ αντιπροσώπου του ενήλικου και
εγγράμματου, του οποίου θα πρέπει να έχει καταστήσει γνωστή την ιδιότητα αυτή
στο Νοσοκομείο, που παρέχει τις υπηρεσίες του και ο οποίος θα υπογράφει τα
σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης, όπως και τα πρακτικά επιστροφής
για την επανάληψη της πλύσης καθώς και τα πρακτικά παραβάσεων.
Για κάθε τυχόν παράβαση του εργολάβου πρέπει να συντάσσεται
απαραιτήτως κατά την παραλαβή πρακτικό της επιτροπής, το οποίο θα πρέπει όμως
να υπογράφεται από και από τον εργολάβο, ο οποίος μπορεί να σημειώσει τις
αντιπαρατηρήσεις του. Εάν η επιτροπή δεν αντικρούει τις παρατηρήσεις του
εργολάβου δημιουργείται η πεποίθηση ότι αυτός έχει δίκιο στις αξιώσεις του.
Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή ο αντιπρόσωπος του αρνηθούν να
υπογράψουν τα πρακτικά, η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αναφέρει στο πρακτικό
την άρνηση, η οποία θα αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο κατά την εξέταση
της παράβασης.

