
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18/2022 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ  

 

 

Κριτήριο επιλογής η χαμηλότερη τιμή 

 

 

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού €10.000 + ΦΠΑ 

 

 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ Μάρτιος 2022 

 



 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμος Λάρνακας ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή για τις ανάγκες 
των ενοίκων του Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας.  
 
Το συμβόλαιο που θα συναφθεί θα καλύπτει περίοδο ενός έτους . 
 
 
Μέρος Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς 
 
1. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί στο Έντυπο Προσφοράς που επισυνάπτεται ως  

Παράρτημα Ι. Οι προσφερόμενες τιμές να μην περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.  
 

2. Ο νοσηλευτής πρέπει να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να είναι 
εγγεγραμμένος στο μητρώο του Γενικής Νοσηλευτικής κατά το 2022. Σχετικές 
βεβαιώσεις να επισυναφθούν με την προσφορά. 
 

3. Ο νοσηλευτής πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο χρόνια αποδεδειγμένη πείρα. Σχετική 
βεβαίωση/πιστοποιητικό να επισυναφθεί με την προσφορά.  
 

4. Ο νοσηλευτής πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα της γενικής νοσηλευτικής (Προετοιμασία 
και χορήγηση φαρμάκων στους τροφίμους, γενικά νοσηλευτικά καθήκοντα, να 
εντοπίζει τυχόν προβλήματα υγείας που θα προκύψουν σε τροφίμους και να έρχεται σε 
επικοινωνία με τον ιατρό του ιδρύματος ή τον προσωπικό ιατρό των τροφίμων,  να 
δημιουργήσει πλάνο νοσηλείας εξατομικευμένο για τον κάθε τρόφιμο, ενώ παράλληλα 
πρέπει να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον ιατρό και το διευθυντή του Μελάθρου).   

 
5. Η προσφορά θα πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του 

οποίου, να αναγράφεται το όνομα του προσφοροδότη και η ένδειξη «παροχή 
υπηρεσιών νοσηλευτή για τις ανάγκες των ενοίκων του Δημοτικού Μελάθρου 
Ευγηρίας.  Διαγωνισμός αρ.18/2022».  

 
6. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθεί με ευθύνη του προσφοροδότη, 

στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λάρνακας που βρίσκεται στον 5ο Όροφο των 
Κεντρικών Γραφείων του Δήμου Λάρνακας, στη γωνία της Λεωφ. Αθηνών και της οδού 
Νικολάου Λανίτη, μέχρι και την Τρίτη 5/4/2022  και ώρα 11.00π.μ. 

 
7. Εναλλακτικές Προσφορές, ή προσφορές για μέρος της Σύμβασης δεν γίνονται 

αποδεκτές. 
 
8. Η προσφορά θα έχει ισχύ μέχρι 5/6/2022. 
 



9. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον 
κ. Μιχάλη Σιάλαρο, αρμόδιο λειτουργό του Δήμου στο τηλ. 24816595. 

 

 

 

Μέρος Β: Όροι Εντολής. 
 
1. Χρονική περίοδος παροχής υπηρεσιών  και άλλες λεπτομέρειες.  

 
(α)  Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται  18 ώρες εβδομαδιαίως. Οι ημέρες θα είναι 

με βάση τις ανάγκες και τις οδηγίες του ιατρού του Μελάθρου.  Οι ένοικοι αριθμούνται 
σε 16 με τον αριθμό να αυξομειώνεται (± 20%). 

 

 (β) Οι ώρες που θα παρέχονται οι υπηρεσίες θα διευθετούνται με βάση τις ανάγκες των 
τροφίμων και της σοβαρότητας των περιπτώσεων. Οι ώρες παροχής των υπηρεσιών 
μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τον αριθμό των τροφίμων.  

 

(γ)  Ο νοσηλευτής θα έχει την ευθύνη ετοιμασίας των φαρμάκων των τροφίμων και θα 
δίνει οδηγίες για την δοσολογία αναλόγως της συνταγής.  

 

(γ) Περίοδος παροχής υπηρεσιών, ενός έτους. 

 

 

 
---------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Λάρνακα, 22 Μαρτίου 2022 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ε Ν Τ Υ Π Ο    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

 
Προς : Δήμο Λάρνακας 
 
Προσφορά για την παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας 
Λάρνακας.  
 

 

Αρ. Διαγωνισμού 18/2022 

Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών 31/3/2022  ώρα 11.00π.μ. 
 
 
Αφού μελέτησα τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχω αποκτήσει πλήρη αντίληψη του 

Διαγωνισμού, εγώ ο υποφαινόμενος, αναλαμβάνω την πιστή τήρηση όλων των όρων των 

εγγράφων του Διαγωνισμού για το συνολικό ποσό των (ολογράφως)______________________________________  

____________________________________________________ (αριθμητικά €________________) 

πλέον ΦΠΑ ανά ώρα.  

 

1. Συμφωνώ πως η Προσφορά μου αυτή θα ισχύει μέχρι 31/5/2022, θα με δεσμεύει και 

θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

 

2. Μέχρι τη γραπτή αποδοχή μου, η προσφορά μου αυτή μαζί με τη γραπτή ανάθεση θα 

αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 

 

 

Υπογραφή  Προσφέροντος  _____________________________________________ 

(και σφραγίδα) 

Ημερομηνία: ____________________ 

 

Όνομα  Υπογράφοντος _________________________________________________ 

 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου υπογράφοντος ____________     

 

Ιδιότητα  υπογράφοντος _______________________________ 



 

 

Στοιχεία Προσφέροντος: 

Όνομα Νοσηλευτή:  ________________________________________________ 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  ________________________________________________ 

 

Αρ. Μητρώου ΦΠΑ_______________  

 

Αριθμός τηλεφώνου: __________________ Αριθμός τηλεομοιότυπου __________________ 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ________________________________________________ 

 

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


