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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 21Π/20-07-2017
Ανοικτού Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (για τα είδη που δεν κατακυρώθηκαν
στον τακτικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ 31082), με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για
την προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού (CPV 39830000-9) για την κάλυψη των αναγκών του
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΠΠΥΥ 2015 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.949,78 €

συμπ/νου ΦΠΑ..

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’ έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
1.2 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
1.3 Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
1.4 Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’
204/19-7-1974)
1.5 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.6 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών
1.7 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις».
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1.8 Του ΠΔ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α’).
1.9 Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3
1.10 Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών

(περί

νομιμοποίησης δαπανών)
1.11 Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)…..»
2. Τις Αποφάσεις
2.1 με αριθμ. 2/ πρκ. 17/ 10-12-2014 (ΑΔΑ 7ΑΩ846907Τ-Υ1Υ) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση κατάρτισης του ΠΠΥΦΥ 2015.
2.2 Το με αρίθμ. πρωτ. 4708/16-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά
με Έγκριση του ΠΠΥΦΥ έτους 2015 (πιστώσεις 2016-2017).
2.3 Το με αρίθμ. πρωτ. 13233/19-09-2016

έγγραφο της 7ης ΥΠΕ Κρήτης αναφορικά με

αναφορικά με Έγκριση του ΠΠΥΦΥ έτους 2015.
2.4 Το με αρίθμ. πρωτ. 4747/20-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά
με Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 κατ’ εφαρμογήν
του Ν.4412/2016- κατ’ εξαίρεση προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2.5 Το με αρίθμ. πρωτ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά
με Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 – Καθορισμός
ΚΑΑ.
2.6 Τη με αρίθμ. πρωτ. 4972/06-10-2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
αναφορικά με την διενέργεια προμηθειών από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τα οριζόμενα στο νόμο αυτό,
έως τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη
διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγορών (ΚΑΑ).
2.7 με αριθμ. 23/ πρκ. 23/ 13-07-2017

(ΑΔΑ

ΩZA046907Τ-6ΔΤ) Απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ
Ανοικτό Συνοπτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό (για τα είδη που δεν κατακυρώθηκαν
στον τακτικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ 31082), με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για
την προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού (CPV 39830000-9) για την κάλυψη των αναγκών του
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΠΠΥΥ 2015 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.949,78 €
συμπ/νου ΦΠΑ.
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1.- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05/09/2017

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
(Γραφείο Πρωτοκόλλου)

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

ημέρα Τρίτη

(Γραφείο Προμηθειών)

και ώρα 14.00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
06/09/2017
ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11.00 π.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 05/09/2017
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου
Χανίων.
(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα
είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια από επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για το
σκοπό αυτό.
2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
– ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
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3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

4- Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του
Ν. 4412/2016.
5- Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται
στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.
6- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
(ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

21-07-2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
Ημερομηνία: 06/09/2017
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
(Κωδικός ΝUTS: GR434)
Προϊόντα Καθαρισμού (CPV 39830000-9) (Ως παρακάτω πίνακας και
Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών)
39830000-9

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
(στην οποία υπάρχει πλήρης,

www.chaniahospital.gr

άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της Σύμβασης)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

41.949,78 €

ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ

Τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων – ΚΑΕ 1381

ΒΑΡΥΝΕΙ
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

έτος από την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης με δικαίωμα τρίμηνης
παράτασης ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
(Κωδικός ΝUTS: GR434)
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις

ΕΙΔΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο
24 του Ν. 2198/94.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού (CPV 39830000-9)
(για τα είδη που δεν κατακυρώθηκαν στον τακτικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ 31082) για την
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Χανίων.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση εργασιών.
Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων εργασιών θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο
αντίγραφα.
1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
1.2.2.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος

μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου
ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
1.3-

Στο

φάκελο

κάθε

προσφοράς

πρέπει

να

αναγράφονται

ευκρινώς:

1.3.1 - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την
προμήθεια.
1.3.3-Ο αριθμός της διακήρυξης.
1.3.4-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού.
1.3.5-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)
1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
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1.4.1-

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό
σφραγισμένο

φάκελο

μέσα

στον

κυρίως

φάκελο,

με

την

ένδειξη

«ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της
προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων
(PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων

κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή

αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :
1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.
1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».
Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :
1.4.4-

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.5. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου
1.4.6.-Σε

περίπτωση

συνυποβολής

με

την

προσφορά

στοιχείων

και

πληροφοριών

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε
τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
1.4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του
Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή
πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει , ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε
αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει
να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην
Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
1.4.11. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η
αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα
περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο
φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
1.4.12. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του
παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
1.4.13. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια
του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης
των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με
οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
1.4.14. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη.
1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή
Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.
1.4.16. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν.4412/2016.
1.6. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά
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επιστρέφονται

μετά

την

ολοκλήρωση

της

διαδικασίας

του

διαγωνισμού

(στους

δικαιούχους).

1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται
στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 1 και 3 του Ν.
4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και ειδικότερα:
Α. Φυσικά Πρόσωπα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε
εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).
2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
3.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΔΗΛΩΣΗ

της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.

1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-032014) πρέπει :
3.1
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την
παρ. 1α) και 2 του άρθρου 75
• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την -χωρίς καθυστέρηση- προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν,. 4412/2016, που απαιτούνται κατά το στάδιο της
κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.8 της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
103 του Ν.4412/2016.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)
η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 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, ακόμα και αν
άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.
3.2
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Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
όπου να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρου παραγράφου Α. Φυσικά πρόσωπα.
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.
2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
• Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα
διοίκησης αυτού.
• Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε
συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας
και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της
εταιρίας.
• Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της
χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους
ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο
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πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο
Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.
Γ. Συνεταιρισμοί
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.Kατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α
και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Διευκρινίζεται ότι:
• το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και
• οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.
Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει
στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους
συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών
επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και
το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-032014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 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, ακόμα
και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.
1.8. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του
Ν.4412/2016:
α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
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εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα
πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,
β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή
όπου το έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ)
(όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου
4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75,
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού
φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια
διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην Ένωση.
1.9 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
1.10 Επισημαίνεται ότι:
1.10.1

Ο

προσφέρων

θα

δηλώνει

αναλυτικά

την

συμμόρφωση

ή

απόκλιση

προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης,
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1.10.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν
θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους
απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
1.10.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω , λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
1.10.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
1.10.6. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή
μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της
αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή
δικαστική ενέργεια.
Απαραίτητα στο φάκελο της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς η προσκόμιση
μέσου αποθήκευσης Η/Υ (CD – USB) της προσφοράς σε προγράμματα Microsoft.

2-

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις
υποχρεώσεις

του

που

απορρέουν

από

τις

διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3-

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα
των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση.
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3.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα
Διαγωνισμό.
3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής
της στην Τράπεζα.
3.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει
να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
3.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

4- ΤΙΜ Ε Σ
4.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και
αριθμητικώς.
4.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.
ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των
προσφορών.
Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει ανά είδος για το σύνολο της ζητούμενης
ποσότητας, δηλαδή :
προσφερόμενη τιμή είδους Χ ζητούμενη ποσότητα
4.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο
είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4.6 -Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα
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ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89
του Ν.4412/2016 .
4.7 -Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά.
5- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης ανάθεσης με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης ως προς την απορρόφηση φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου.
6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση στον
ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.
7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του
αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.
8-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς
τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του
Ν. 4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η
Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας
& Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του
διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε
ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.
Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους
από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το
30% του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι
προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους της διακήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται
και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά
αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)

Ημερομηνία έκδοσης

………..ΕΥΡΩ ……………….

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡΩ……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ……………..

(και ολογράφως) …….……………..στο οποίο και μόνο

περιορίζεται

υπέρ

η

υποχρέωσή

μας,

της

εταιρείας………………………………..…….

ΑΦΜ……………………………………
Δ\νση……………………………………………………
Προς ……………………………………….……………………..…………………………….
για

την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………. σύμβασης, που υπέγραψε

μαζί σας για την προμήθεια ………………( αρ.διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών
του ……….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας
……….ΕΥΡΩ αυτής .
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά
ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι αορίστου χρόνου , δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής
της στην Τράπεζα, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προσφερόμενες εργασίες θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης και βρίσκονται στο τέλος αυτής.

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑKΑTΩ

A/A

BIC

2

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΝΟΣΟKOMEIOY

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΗΝ
Θ.Ψ.Π.Χ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑTHΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ
Π.Τ.

ΤΙΜΗ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

CLASSIC

ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
1

ΚΩΔΙΚΟΣ
OR-CO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΝΑΙ

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ 320 GR

191130

TEM

60

60

28.2.32

0,09

0,09

5,4

41464

TEM

960

960

28.2.4

0,6

0,6

576

20521

TEM

5

5

15

75

20393

TEM

460

79723

ΤΕΜ

15

15

41473

TEM

15

15

28.2.73

20394

ΛΙΤΡΑ

1.840,00

ΚΑΔΟΙ
3

ΣΦΟΥΓΓΑΡ.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

4

500 ML

140

0,39

234

1,89

28,35

0,61

0,61

9,15

28.2.90

0,48

0,48

883,2

25

28.2.1

1,24

1,24

31

600

28.2.72

0,39

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
5

ΣΠΡΕΥ 500ΓΡ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΟΥΡΝΩΝ

4LT

παρακάτω
6

(βλ.

τεχνικές

προδιαγραφές είδους)
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΥΓΡΟ
4 KGR (βλ. παρακάτω
τεχνικές

7

8

προδιαγραφές

είδους)

ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ ΚΙΛΟ
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ

20

350

1490

199574

KG

25

41460

KG

1.860,00

300

2.160,00

28.2.24

0,86

0,86

1857,6

20395

ΛΙΤΡΑ

4.340,00

140

4.480,00

28.2.25

0,44

0,44

1971,2

28.2.50

1,2

1,2

KGR.

(βλ. παρακάτω τεχνικές
9

προδιαγραφές είδους)
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ
1LT

(βλ.

τεχνικές
10

ΡΟΥΧΩΝ
παρακάτω

προδιαγραφές

είδους)
ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΗΣ
11

ΣΥΣΚ

100ΜΧ30CM

136318

TEM

120

120

138722

ΤΕΜ

1200

1200

144

ΜΠΩΛ ΠΑΓΟΥ ΦΕΛΙΖΟΛ
12

ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

18

0,784

940,8
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ΜΠΩΛ,

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΗΝ
Θ.Ψ.Π.Χ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑTHΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ
Π.Τ.

ΤΙΜΗ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΔΟΧΕΙΟ

ΜΕ

ΚΑΠΑΚΙ

ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ
13

ΚΩΔΙΚΟΣ
OR-CO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΝΟΣΟKOMEIOY

4Λ

ΓΙΑ

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
ΟΞΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΛΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΙΑΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

140125

ΤΕΜ

120

120

1,95

234

68069

TEM

65

65

28.2.70

0,96

0,96

62,4

60075

TEM

240

240

28.2.66

0,236

0,236

56,64

20427

TEM

3.370,00

3.520,00

28.2.45

0,2

0,2

704

191133

TEM

30

30

28.2.86

1,85

1,85

55,5

20465

TEM

1270

230

1500

28.2.49

0,27

405

47733

KG

11.260,00

2500

13.760,00

1,194

16429,44

20386

TEM

190

50

240

0,739

177,36

20553

TEM

55

10

65

28.2.55

0,74

0,74

48,1

21508

ΤΕΜ

120

120

28.2.60

1,9

1,9

228

80054

ΛΙΤΡΑ

1440

1440

28.2.74

0,5

0,5

720

119140

ΛΙΤΡΑ

540

640

28.2.70

0,96

0,96

ΛΙΤΡΟΥ (βλ. παρακάτω
τεχνικές
14

προδιαγραφές

είδους)
ΠΑΝΙΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

15

40CM
ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ
/ΤΕΜΑΧΙΟ

16

ΤΥΠΟΥ

WEΤTEX N3
ΣΑΜΠΟΥΑΝ

150

ΜΑΛΛΙΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟ (βλ. παρακάτω
τεχνικές
17

προδιαγραφές

είδους)
ΣΑΠΟΥΝΙ

18

ΠΡΑΣΙΝΟ

(ΠΛΑΚΕΣ)
ΣΚΟΝΗ
ΑΠΟΡΡYΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΠΛΥΝΤ.

ΡΟΥΧΩΝ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΦΡΟΥ
25 ΚΙΛΩΝ (βλ. παρακάτω
τεχνικές
19

προδιαγραφές

είδους)
ΣΚΟΝΗ

20

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 500 GR
ΣΚΟΥΠΕΣ

21

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ME KONTAΡΙ
ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟ

22

ΤΥΠΟΥ ΜΠΡΙΛΟ
ΥΓΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΙΑΤΩΝ
ΣΤΟ

ΓΙΑ

ΧΕΡΙ

παρακάτω
23

ΠΛΥΣΙΜΟ
4Λ

προδιαγραφές είδους)
ΥΓΡΟ
ΑΛΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤ.

ΠΙΑΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ
παρακάτω
24

(βλ.

τεχνικές

(βλ.

τεχνικές

προδιαγραφές είδους)

100

19

614,4
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παρακάτω

26

3200

191134

TEM

120

120

138740

ΤΕΜ

100

135472

TEM

163705

20401

ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΤΙΜΗ

1,29

4128

0,36

43,2

100

7,28

728

10

10

2,5

25

TEM

25

25

5,5

137,5

198870

ΤΕΜ

2

2

38,44

76,88

198873

ΤΕΜ

2

2

38,44

76,88

221959

ΛΙΤΡΑ

120

120

5,79

694,8

80053

ΛΙΤΡΑ

220

220

1,78

391,6

80053

ΛΙΤΡΑ

220

220

1,78

391,6

221960

ΤΜΧ

5.400,00

5.400,00

0,04

216

221961

ΛΙΤΡΑ

60

60

7,15

429

28.2.6

0,36

ΦΕΛΙΖΟΛ

35Χ45Χ30
ΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

29

3200

ΤΙΜΗ
Π.Τ.

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

τεχνικές

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ

28

ΛΙΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑTHΡΗΤΗΡΙΟΥ

(βλ.

προδιαγραφές είδους)

ΨΥΓΕΙΑ
27

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΗΝ
Θ.Ψ.Π.Χ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙOY

ΠΙΑΤΩΝ 15 ΛΙΤΡ.

25

ΚΩΔΙΚΟΣ
OR-CO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΥΓΡΟ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΝΟΣΟKOMEIOY

ΣΚΟΥΠΑ

ΜΙΕLE
ΓΑΝΤΙΑ ΒAΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΙΚΤΕΣ PHENOL RED

30

PH
ΔΕΙΚΤΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
31

ΧΛΩΡΙΟΥ

DPD
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΚΑΙ

ΣΚΕΥΩΝ (βλ. παρακάτω
τεχνικές
32

προδιαγραφές

είδους)
ΥΓΡΟ

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΙΑΤΩΝ

(βλ. παρακάτω τεχνικές
33

προδιαγραφές είδους)
ΥΓΡΟ

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ
34

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Ταμπλέτες απολύμανσης
για

35

το

πλύσιμο

των

λαχανικών

(βλ.

παρακάτω

τεχνικές

προδιαγραφές είδους)
Καθαριστικό

και

απολυμαντικό

χεριών

προσωπικού μαγειρείων
(βλ. παρακάτω τεχνικές
36

προδιαγραφές είδους)

Πίνακας ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
1)

Απορρυπαντικό σε υγρή μορφή για το πλυντήριο πιάτων /σκευών (α/α είδους 25)



Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.



Να είναι υπερσυμπυκνωμένο υγρής μορφής.

20
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Να είναι αλκαλικής σύστασης με pH διαλύματος 11-13.



Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες σκληρότητας του νερού.



Να προστατεύει τα σκεύη.



Nα είναι χαμηλού αφρισμού



Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικού συστήματος που να παρέχει ασφάλεια κατά την
τοποθέτηση του απορρυπαντικού.



Να μπορεί να ελέγχεται το κόστος της πλύσης και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη
αραίωση.



Να περιέχει χλώριο για την αποτελεσματική απομάκρυνση δύσκολων ρύπων.



Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία.

2) Υγρό στεγνωτικό – λαμπρυντικό για τα πλυντήρια πιάτων/ποτηριών. (α/α είδους 33)



Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.



Να είναι σε υγρή μορφή.



Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού.



Μετά το πλύσιμο και σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων δεν θα πρέπει να
αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες, στίγματα και θαμπάδες .



Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικής συσκευής που να παρέχει ασφάλεια κατά την
τοποθέτηση του στεγνωτικού.



Να προστατεύει το πλυντήριο και τα σκεύη όλων των τύπων.



Να μπορεί να ελέγχεται το κόστος της πλύσης και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη
αραίωση.



Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.

3) Αφαλατικό για τα πλυντήρια πιάτων/ποτηριών. (α/α είδους 24)



Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.



Να είναι σε υγρή μορφή.



Να είναι συμπυκνωμένη όξινη σύνθεση

και να αφαιρεί ακόμα και τις δύσκολες επικαθίσεις

αλάτων.



Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού.



Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.



Να γίνει υποχρεωτική δοκιμή του δείγματος στα υπάρχοντα πλυντήρια.

4) Υγρό συμπυκνωμένα απορρυπαντικό για πλύσιμο μαγειρικών σκευών στο χέρι (α/α είδους 23)



Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.



Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή.



Να περιέχει ευχάριστο άρωμα για την καταπολέμηση των δυσάρεστων οσμών.
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Να έχει ουδέτερο pH 6,5-7.



Να ξεπλένεται εύκολα.



Να διασπά τα λίπη και τις πρωτεΐνες.



Να περιέχει ως καθαριστικούς παράγοντες ανιονικά τασιενεργά ≥ 15-30% και να έχει ουδέτερο ph
5,5-6 προς την επιδερμίδα και να είναι φιλικό ως προς τη χρήση.



Να μπορεί να ελέγχεται το κόστος της πλύσης και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη
αραίωση.



Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης μέσω επιτοίχιας δοσομετρικής αντλίας και να κατατεθεί το
φυλλάδιο αυτής.



Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.

5) Υγρό καθαρισμού για φούρνους, φριτέζες και grill (α/α είδους 6)



Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και να αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής για
μαγειρεία ή χώρους εστίασης.



Να είναι σε υγρή μορφή και να ξεβγάζεται εύκολα.



Να απομακρύνει αποτελεσματικά αποξηραμένους και καμένους ρύπους.



Να είναι αλκαλικής σύστασης.



Να μπορεί να ελέγχεται το κόστος χρήσης και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη
αραίωση.



Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.



Να έχει απλή εφαρμογή για εύκολη και οικονομική χρήση.



Να έχει πολλαπλό φάσμα εφαρμογής για διαφορετικές επιφάνειες.



Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης μέσω δοσομετρικής αντλίας ή ψεκαστήρα.

6) Καθαριστικό και απολυμαντικό συμπυκνωμένο για επιφάνειες και σκεύη κουζίνας (α/α είδους 32)



Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.



Να είναι σε υγρή μορφή.



Να είναι βακτηριοκτόνο , μυκητοκτόνο και ιοκτόνο παρουσία οργανικού φορτίου.



Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων λιπαρής σύστασης.



Να μην περιέχει αρώματα και χρωστικές και ουσίες που μπορεί να περάσουν στα τρόφιμα.



Να είναι ελεγμένο και κατάλληλο και για χρήση σε χώρους χαμηλών θερμοκρασιών (συντηρήσεις
κ.λπ).



Να είναι κατάλληλο και για εφαρμογή στο εξοπλισμό της κουζίνας ( και με εμβάπτιση) όπως
συσκευές κοπής κιμά, τυριών, λάμες ,μαχαίρια, κουτάλες κ.λπ. καθώς και στους θαλάμους
συντήρησης των τροφίμων.



Να μπορεί να ελέγχεται το κόστος χρήσης και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη
αραίωση για το ζητούμενο φάσμα δράσης εντός 15 λεπτών.



Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία με δοσομετρικό βοήθημα.
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7) Ταμπλέτες απολύμανσης για το πλύσιμο των λαχανικών (α/α είδους 35)



Να είναι σε μορφή ταμπλέτας για επαγγελματική χρήση.



Να απελευθερώνει ενεργό χλώριο κατά την διάλυση της.



Να ελέγχεται το κόστος και να δίνεται αυτό έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση.



Να έχει πλήρες φάσμα δράσης έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών.



Να είναι αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες και να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα
του νερού.



Να είναι ελεγμένο και εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και να προτείνεται για την ζητούμενη χρήση.

8) Καθαριστικό και απολυμαντικό χεριών προσωπικού μαγειρείων. (α/α είδους 36)



Να είναι σε υγρή μορφή για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χεριών.



Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων.



Να έχει ευρεία βακτηριοστατική δράση.



Να είναι απαλό για το δέρμα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συχνό πλύσιμο των χεριών.



Να μην περιέχει ιωδιούχα ή χλωριούχα παράγωγα.



Να είναι άοσμο και δερματολογικά ελεγμένο.



Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία εώς 2 λίτρα και να συνοδεύεται από δοσομετρική αντλία.

9) ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΥΓΡΟ (α/α είδους 7)


Υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο PH 5,5, κατάλληλο για
συχνή χρήση,



Nα μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς,



Nα είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο με μελέτες, με περιεκτικότητα καθαριστικών
συστατικών (τασιενεργών) 15-30%, χωρίς σάπωνες και αλκάλια, με γλυκερίνη και βιταμίνες.



Σε συσκευασία έως 5 λίτρα.



Να κατατεθεί η γνωστοποίηση του σκευάσματος στο CPNP σε εφαρμογή του Κανονισμού Νο
1223/09.

10) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΚΟΝΗ) (α/α είδους
9)
o

Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού για νοσοκομειακή χρήση με απολυμαντικές
ιδιότητες για πλύση λευκού και χρωματιστού μολυσματικού ιματισμού
κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά και συνθετικά).

o

Χωρίς φωσφορικά και χλώριο.

o

Να μη φθείρει τα υφάσματα, να παρέχει υψηλά επίπεδα λεύκανσης,
βιοδιασπώμενο, δραστικό σε σκληρά νερά, να είναι χαμηλού αφρισμού για
εύκολο ξέβγαλμα.

o

Η απολυμαντική δράση να είναι τεκμηριωμένη με μελέτες και να φέρει την
έγκριση Ε.Ο.Φ
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o Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο
του προϊόντος, η άδεια Γ.Χ.Κ, η άδεια Ε.Ο.Φ
και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα
οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
11) ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (α/α είδους 10)


Να είναι σε συμπυκνωμένη μορφή, κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων.



Να εμποδίζει την ανάμιξη ινών και την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού.



Να έχει ελαφρύ ευχάριστο άρωμα.



Το pH του διαλύματος να είναι όξινο ώστε να εξουδετερώνει τα αλκάλια που εμφανίζονται
στο νερό του ξεβγάλματος.



Να αποτρέπει το κιτρίνισμα και την φθορά των υφασμάτων.



Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η άδεια Γ.Χ.Κ και το Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον
κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

12) ΟΞΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (α/α είδους 14)


Να έχει όξινο pH, κατάλληλο να αφαιρεί επικαθίσεις αλάτων από το εσωτερικό των
πλυντηρίων.



Να περιέχει στη σύστασή του ένα τουλάχιστον ανόργανο οξύ σε περιεκτικότητα min 30%.



Να είναι κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων και ποτηριών.



Να δίνεται το κόστος συμπυκνωμένου προϊόντος καθώς και του διαλύματος μετά την
προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.



Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία 5 λίτρων.



Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η άδεια Γ.Χ.Κ και το Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον
κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

13) ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟ (α/α είδους 17)


Να είναι υποαλλεργικό, ελεύθερο από σαπούνι, συντηρητικά και χρωστικές, με απολύτως
ουδέτερο pH.



Nα είναι δερματολογικά ελεγμένο για χρήση στην ευαίσθητη επιδερμίδα του νεογνού.



Να καθαρίζει ιδιαίτερα απαλά και να περιποιείται χωρίς να ξηραίνει το δέρμα και να μην
προκαλεί ερεθισμούς και τσούξιμο στα μάτια.



Να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά).



Καταχώρηση σε CPNP ως καλλυντικό προϊόν σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (Αρ.
Πρωτ.: 22247/15 -3- 2013) σε εφαρμογή του Κανονισμού Νο 1223/09.



Σε συσκευασία έως 1 λίτρο με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή
επιμόλυνσης του περιεχομένου.



Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η καταχώρηση στο CPNP και το Δελτίο
Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006
και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
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14) ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΑΦΡΟΥ (α/α είδους 19)


Σε μορφή σκόνης με ένζυμα που να αποτελεί μίγμα τασιενεργών συστατικών, αλκαλικών
αλάτων, λευκαντικών παραγόντων.



Να περιέχει τασιενεργά, φωσφορικά άλατα, πρωτεολυτικά ένζυμα για την απομάκρυνση
ρύπων πρωτεϊνικής φύσης και λευκαντικούς παράγοντες.



Να διατίθενται σε συσκευασία 15-20 kgr.



Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, άδεια Γ.Χ.Κ και το Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008
CLP.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:



Να κατατεθούν το αντίγραφο αριθμού καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ για τα καθαριστικά και επιπλέον
της εν ισχύ άδειας του ΕΟΦ για τα απολυμαντικά πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.



Να κατατεθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την EC 1907/2006 στην Ελληνική
γλώσσα.




Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Να κατατεθούν τα φυλλάδια των αυτομάτων δοσομετρικών συστημάτων που προτείνονται για
εγκατάσταση.



Όλα τα προϊόντα θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά (δοσολογίες, εύρος pH
κ.λπ ) όπως αυτά δίνονται στα ενημερωτικά έγγραφα της εταιρείας (φυλλάδια, Δελτία Δεδομένων
Ασφαλείας κ.λπ).



Όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων είναι συμπυκνωμένα να δίνεται το κόστος έπειτα από την
προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.



Ο ανάδοχος για τα προϊόντα σε πλυντήρια πιάτων να παρέχει
απορρυπαντικό και στεγνωτικό-λαμπρυντικό

δοσομετρικό σύστημα για

το οποίο ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει, θα

ρυθμίσει και θα συντηρεί καθ ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με δική του ευθύνη και κόστος
καθώς και θα εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα το χειριστεί. Σε περιπτώσεις βλάβης η κάλυψη
θα πρέπει να είναι εντός του 24ωρου.



Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το Νοσοκομείο, όσον αφορά προβλήματα
λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση των απορρυπαντικών.



Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει έντυπες οδηγίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση
σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκευασμάτων καθώς και να εκπαιδεύει το προσωπικό
που θα τα χειρίζεται.



Θα πρέπει να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο
χρήσης.



Επίσης, θα πρέπει να διατηρούν την αξία των αντικειμένων, δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές
για αυτά ιδιότητες κατά την απολύμανση και να είναι συμβατά με διάφορα υλικά ανοξείδωτα,
εμαγιέ, ακρυλικά, κ.α.



Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω
δικαιολογητικών:



Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός
προϊόντος με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική
απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από
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Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και
αρίθμηση καθώς και παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο / προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.α. καθώς
και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.



Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.



Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. , Γ.Χ.Κ. ή CPNP όπου ζητείται.



Να επισυναφθούν τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, σύμφωνα με την οδηγία
Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.



Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά.



Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.



Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών (ISO 9001 ή 9002,
ISO 14001).



Για λόγους συμβατότητας μεταξύ των χημικών τα προϊόντα των αυτομάτων πλυντηρίων θα
κριθούν και θα κατακυρωθούν σε ένα προμηθευτή, ο οποίος θα μειοδοτεί στο συνολικό κόστος
πλύσης για την ζητούμενη χρήση με το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων για την συγκεκριμένη
χρήση.



Για προϊόντα που απαιτείται εγκατάσταση αυτομάτων δοσομετρικών αντλιών η προμηθεύτρια
εταιρία είναι υποχρεωμένη να αναγράφει και να παραχωρεί όλα τα δοσομετρικά βοηθήματα
δωρεάν για τη σωστότερη και οικονομικότερη χρήση των προϊόντων (να δηλώνεται με υπεύθυνη
δήλωση).



Για την οικονομική αξιολόγηση των προϊόντων να δίνεται η τιμή του συμπυκνωμένου προϊόντος
ανά κιλό ή ανά λίτρο καθώς επίσης και το κόστος ανά λίτρο διαλύματος έπειτα από την
προτεινόμενη αραίωση του κατασκευαστή.



Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα
απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.



Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα
ανακύκλωσης των συσκευασιών βάσει του νόμου Ν.2939/01 ΦΕΚ 179/8 2001.3.5

Γενικές απαιτήσεις για όλα τα σκεύη κουζίνας:
α) Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις
προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 9,21-28 «Υλικά και Αντικείμενα που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα»).
β) Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας.
γ) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή, να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του
παραγωγού εργοστασίου.
ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
"7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ "
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. :
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

:

ΕΙΔΟΣ

:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

: …………………. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’

Χανιά, σήμερα …………………………….. στο Τμήμα προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου
Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», οι υπογεγραμμένοι α) το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που εδρεύει στα Χανιά με Α.Φ.Μ. 0999444662 Β΄ ΔΟΥ Χανίων, όπως
εκπροσωπείται

νόμιμα

για

την

υπογραφή

της

παρούσας

από

τον

Διοικητή

κ.

……………………………………. και β) ………………………., εκπρόσωπο της εταιρείας
…………………………, Δ/νση: …………………….. τηλ. …………….., Φ.Α.Χ. …………… με
Α.Φ.Μ: ………………… Δ.Ο.Υ: …………………, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :
Με την με αριθ. ………../…-..2016 Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου κατακυρώθηκε η προμήθεια
των ειδών ως αυτά περιγράφονται

αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην

εταιρεία …………………………
Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού
Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την …../…../2016 σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης με αριθ.
……./…-….-2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων
ειδών.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη
ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την προμήθεια των
ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του
κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.

27

ΑΔΑ: 6Ξ2046907Τ-ΓΓΙ

17PROC001730540 2017-07-21

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων
περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το
Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ
Α. Στην εταιρεία ……………………… ως εξής :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. …………….
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ……….
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη σε λειτουργία, άμεσα (εντός 15
ημερών) από την υπογραφή της σύμβασης, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων (Κωδικός ΝUTS:
GR434) στους χώρους που θα του υποδειχθούν, με δική του ευθύνη.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την προς τούτο ορισθείσα επιτροπή,
για την ορθή εκτέλεση αυτών.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης ανάθεσης με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης ως προς την απορρόφηση φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή
του σχετικού τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του είδους .
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Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν
κατακυρωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και σύμφωνα
με την με αριθ. Πρωτ. ……………έγγραφη Προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και
για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ από τη μη
εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8
Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την
σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προμηθευτή

που αποτελεί αναπόσπαστο

τμήμα της παρούσης σύμβασης καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό
…………………….

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………………… ,

ποσού των ………………….ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος
μέχρι επιστροφής της.
Άρθρο 10
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την
πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο

της

Ένωσης,

το

εθνικό

δίκαιο,

συλλογικές

συμβάσεις

ή

διεθνείς

διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X
του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία,
παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχνεται
μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.
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Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα
δικαστήρια της πόλης των Χανίων.
Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δυο πρωτότυπα.
Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα
Προμηθειών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο
οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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