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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ. 33 Π
ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ»
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV 39830000-9
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

πλνπηηθφο (πξφρεηξνο) κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Η ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 15 – 07-2016 ώρα 09.00 π.μ.

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ»
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV 39830000-9

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)

1899

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

32.882,82 εσρώ σσμπεριλαμβανομένοσ και τοσ ΦΠΑ. 24%
26.518,40 εσρώ τωρίς Φ. Π. Α.

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ "Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ " έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο :
1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»
ην

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε

Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ

Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί ζπληνληζκνχ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,

3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ
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θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»
5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
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6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ
135/Α/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7. Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά

ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005)
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10. Σελ κε αξίζκ.24014/25-11-2005 (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο
Ννεκβξίνπ 2005.»
14.

Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)

15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο

δηαηάμεηο»
16. Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
έξγσλ.
21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).
22. Άξζξν 97 λ.4368/2016 (ΦΔΚ A 21 – 21.02.2016) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»

Β: Σελ απόθαζε:
Με αριθ. 33/ πρκ.8ον /26-04-2016 (ΑΔΑ 76Ζ646907Τ) απόυαση του ΔΣ του Νοσοκομείου
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι πλνπηηθό (πξόρεηξν) κεηνδνηηθό δηαγσληζκό
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΔΙΓΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ» ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV 39830000-9
Πξνϋπνινγηζκόο: 32.882,82 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%
Σόπνο παξάδνζεο: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γιώζζα : Διιεληθή
Ηκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΠΔΜΠΣΗ 14 – 07-2016 ώρα 09.00 π.μ .ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ : ΠΑΡΑΚΔΤΗ 15 – 07-2016 ώρα 09.00 π.μ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
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Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα
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πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Η ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο.
Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΙΜΗ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΧ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ :
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΙ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
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ΚΡΑΣΗΔΙ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1. Φόξνο 4% Υ θαζαξήο αμίαο κείνλ ησλ θξαηήζεσλ .
16PROC004656687
2. 0,10% επί ηεο θαζαξήο αμίαο εθηόο ΦΠΑ.2016-06-27
Τπέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ).
3.

Υαξηόζεκν 3 % επί ηεο πξνεγνύκελεο θξάηεζεο.

4.

Πνζνζηό 2% ππέξ ησλ νξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο, ζύκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009
Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

ΥΡΟΝΟ ΠΛΗΡΧΜΗ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.
8. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη αλψηεξε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο

9. ΠΡΟΟΥΗ: ύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3918/2011, ζην ζηάδην θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ,
όπσο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Οη νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο, απνξξίπηνληαη. (Ο θσδηθόο ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ θαη νη ηηκέο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζηελ πξνζθνξά.
ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ ζα πξέπεη απηό λα αλαθέξεηαη
κε ππεύζπλε δήισζε από ηνλ πξνζθέξνληα.)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ: Ωο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο
χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία .
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη
Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Η
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
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ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
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ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.

Οι πποζθέπονηερ

θα ππέπει να αναθέποςν όηι έλαβαν ςπ’ ότιν ηοςρ, καηά ηην

καηάπηιζη ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ, ηιρ ςποσπεώζειρ ζσεηικά

με ηιρ διαηάξειρ πεπί

πποζηαζίαρ ηηρ απαζσόληζηρ και ηυν ζςνθηκών επγαζίαρ πος ιζσύοςν ζηον ηόπο όπος
ππόκειηαι να εκηελεζθεί η ζύμβαζη.
Ο ανάδοσορ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ή οι νόμιμοι εκππόζυποι ηος δεζμεύονηαι όηι, ζε όλα
ηα ζηάδια πος πποηγήθηκαν ηηρ καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, δεν ενήπγηζαν αθέμιηα,
παπάνομα ή καηασπηζηικά και όηι θα εξακολοςθήζοςν να μην ενεπγούν καη’ αςηόν ηον
ηπόπο καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ αλλά και μεηά ηη λήξη αςηήρ.

Η διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιοδήποηε ζηάδιο βπίζκεηαι, εθόζον η
Ε.Π.Υ. πποκηπύξει ζσεηικούρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ. Σηιρ πεπιπηώζειρ πος οι
ανυηέπυ ζσεηικοί διαγυνιζμοί ολοκληπυθούν από ηιρ ΥΠΕ, οι ανηίζηοισερ ζςμβάζειρ
πος θα ςπογπαθούν θα διακοπούν, όηαν ςπογπαθούν οι ζςμβάζειρ πος θα πποκύτοςν
από ηοςρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ πος θα διενεπγήζει η Ε.Π.Υ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ Κ.Α.Α

ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΡΥΟΝΣΑΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
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ΜΟΝΑ
ΓΑ
ΜΔΣΡΗ
Η

ΠΟΟΣΗ
ΣΑ

ΚΧΓ.
Π.Σ.

ΣΙΜΗ
Π.Σ.

ΔΝΓΔΙΚ
ΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ

ΣΙΜΗ
ΥΧΡΙ
ΦΠΑ

ΣΙΜΗ ΜΔ
ΦΠΑ 24%

1

ΠΑΝΔΣΔ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ
ΚΟΝΗ ΚΑΙ ΤΓΡΟΤ
ΚΟΤΠΙΜΑΣΟΦΟΤΓΓΑΡΙΜΑΣΟ 40cm

ΣΔΜ

400

28.2.66

0,236

0,236

94,40 €

117,06 €

2

ΒΑΔΙ ΜΔ ΠΔΡΙΣΡΟΦΙΚΗ
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΝΔΣΔ

ΣΔΜ

50

16,00 €

800,00 €

992,00 €

3

ΚΟΝΣΑΡΙΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ
Γηαζηάζεηο: 135 x Ø 2,2cm

ΣΔΜ

50

2,80 €

140,00 €

173,60 €

4

θηγθηήξαο επαγγεικαηηθήο
ζθνπγγαξίζηξαο 14 cm

ΣΔΜ

50

2,50 €

125,00 €

155,00 €

5

ΦΟΤΓΓΑΡΙΣΡΔ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΡΑΦΣΔ
400gr (ιεπθέο)

ΣΔΜ

50

1,10 €

55,00 €

68,20 €

6

ΞΔΚΟΝΟΠΑΝΑ Microfibre
30,5 x 30,5cm
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΑ
ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ
(πξάζηλν) ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΑ

ΣΔΜ

400

1,00 €

400,00 €

496,00 €

7

ΞΔΚΟΝΟΠΑΝΑ Microfibre
30,5 x 30,5cm
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΑ
ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ
(θόθθηλν) ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΑ

ΣΔΜ

400

1,00 €

400,00 €

496,00 €

ΔΞΟΠΛΙΜΟ

28.2.64

1,1

6
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ΞΔΚΟΝΟΠΑΝΑ Microfibre
30,5 x 30,5cm
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΑ
ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ
(θίηξηλν) ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΑ

ΣΔΜ

400

1,00 €

400,00 €

496,00 €

9

ΞΔΚΟΝΟΠΑΝΑ Microfibre
30,5 x 30,5cm
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΑ
ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ
(κπιέ) ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΑ

ΣΔΜ

400

1,00 €

400,00 €

496,00 €

10

ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΔ ΤΡΜΑ
ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ
(γηα ηξίςηκν κεηαιιηθώλ
επηθαλεηώλ - ληπηήξσλ θαη
εηδώλ πγηεηλήο)

ΣΔΜ

200

1,00 €

200,00 €

248,00 €

11

ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΛΑ ΔΡΓΑΙΑ (4+1
ζθαιηά)

ΣΔΜ

5

40,00 €

200,00 €

248,00 €

12

ΑΡΧΘΡΑ (ζθνύπεο) ΓΙΑ ΣΟΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟ

ΣΔΜ

10

3,00 €

30,00 €

37,20 €

13

ΦΑΡΑΙΑ ΟΡΘΟΣΑΣΙΚΑ ΓΙΑ
ΣΟΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟ

ΣΔΜ

50

3,00 €

150,00 €

186,00 €

14

ΠΙΝΑΚΙΓΑ Caution wet floor

ΣΔΜ

20

9,00 €

180,00 €

223,20 €

15

Τγξό Γεληθνύ θαζαξηζκνύ
δαπέδνπ γηα ζθνπγγάξηζκα
ρσξίο μέβγαικα 4lt

LT

1.000

28.2.71

0,31 €

0,31 €

310,00 €

384,40 €

16

Τγξή παξθεηίλε 1lt

LT

100

28.2.68

1,45 €

1,45 €

145,00 €

179,80 €

17

Τγξό θαζαξηζκνύ ηδακηώλ
500γξ

ΣΔΜ

500

28.2.72

0,39 €

0,39 €

195,00 €

241,80 €
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18
(ΔΚΣΙΜΗΗ LT/ ΜΗΝΑ)
LT
250
28.2.90.

0,48 €

0,48 €

120,00 €

148,80 €

19

άθνη απνξξηκκάησλ αληνρήο,
καύξνη άνζκνη 50Υ50 kg

KG

2.000

2,08

4.160,00 €

5.158,40 €

20

άθνη απνξξηκκάησλ αληνρήο,
καύξνη άνζκνη 60Υ80 kg

KG

3.000

1,439

4.317,00 €

5.353,08 €

21

άθνη απνξξηκκάησλ αληνρήο,
καύξνη άνζκνη 85Υ110 kg

KG

3.000

1,439

4.317,00 €

5.353,08 €

22

ΑΚΟΤΛΔ ΚΟΚΚΙΝΔ
80x110cm kg

KG

1.000

1,58

1.580,00 €

1.959,20 €

23

ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ
60x80cm ΚΙΣΡΙΝΔ kg

KG

3.000

2,6

7.800,00 €

9.672,00 €

26.518,40
€

32.882,82
€

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ:





Να θαηαηεζνχλ ηα θπιιάδηα ησλ πξντφλησλ (Διιεληθά θαη μελφγισζζα).
Να είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ.
Να θαηαηεζνχλ ην θαηαζθεπαζηηθφ ISO 9001 θαη 14001( πεξηβαιινληνινγηθφ) πξσηφηππα ή λνκίκσο
επηθπξσκέλα.



Όια ηα πξντφληα ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (δνζνινγίεο, εχξνο pH θ.ιπ ) φπσο
απηά δίλνληαη ζηα ελεκεξσηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο (θπιιάδηα, Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο θ.ιπ).



Όζα εθ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ είλαη ζπκππθλσκέλα λα δίλεηαη ην θφζηνο έπεηηα απφ ηελ πξνηεηλφκελε
θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε.



Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαηεξεί επηθνηλσλία κε ην Ννζνθνκείν , φζνλ αθνξά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ
νθείινληαη ζηελ ρξήζε ησλ απνξξππαληηθψλ.



Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη έληππεο νδεγίεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ζχκθσλα κε ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζθεπαζκάησλ θαζψο θαη λα εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ηα ρεηξίδεηαη.
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΠΙΣΑΙΑ- ΙΜΑΣΙΜΟΤ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΔΡΝΑΓΑΚΗ
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