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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρασκευή 26-06-2015, ώρα 13.00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

1381
45.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.

Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»

όπως

τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» του Ν.2362/95 (ΦΕΚ
247/Α/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
2.

Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31

ης

Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-04-2004)περί

συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών»,
3.

Την αρίθμ.Π1-1105/2-3-2006 εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις
δημόσιες συμβάσεις.

4.

Του Ν.2522/1997,«Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων
δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»

5.

Του Ν2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96
(ΦΕΚ

135/Α/1996)

αρθρο

14

σε

συνδυασμό

με

τις

διατάξεις

του

Π.Δ

82/96

(ΦΕΚ

66/Α/96),

1

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα»,όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05,
7. Του Ν.2955/01 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
8. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
9. Το Ν.3310 /05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των
καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
10. Την

με

αρίθμ.24014/25-11-2005

(ΦΕΚ1637/Β/05)Κ.Υ.Α

των

Υπουργών

Ανάπτυξης

και

Επικρατείας

«Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον N.3414/2005»
11. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
12. Τον Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
13. Το Π.Δ.60/2007(ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,

προμηθειών και

υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
ης

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.»
14. Το Π.Δ.118/10-07-07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) ( Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α’)
15. Το Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις»
16. Το Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 <<εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις
θεμάτων σχετικών διαγωνισμών>>.
17. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/11-05-2012) « Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις)»
18. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
19. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονομίας»
20. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014) παρ. 2 αρ. 1 στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,
υπηρεσιών και έργων.
21. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014).
22. την με αριθ. 29/ πρκ. 8 /03-06-2015 απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό
Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Προϋπολογισμός: 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Γλώσσα : Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η Πέμπτη 25-06-2015, ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού
Νοσοκομείου Χανίων.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η Παρασκευή 26-06-2015, ώρα 13.00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού
Νοσοκομείου Χανίων.
Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών

θα

πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
και Οικονομικής Προσφοράς).
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Προσφορές που παραδίδονται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες .
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα . Για την
αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιμοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά θα είναι χωρίς
ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσημο και δεν θα φέρει αριθμητικά πολλαπλασιαστικά και
προσθετικά λάθη.
Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις ενδείξεις :
α) Η λέξη " προσφορά "
β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αριθμός διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Απαραίτητα στο φάκελο της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς η προσκόμιση μέσου αποθήκευσης Η/Υ (CD – USB)
της προσφοράς σε προγράμματα Microsoft.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.chaniahospital.gr) Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου.
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ένα (1) έτος.
Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην προσφορά.
ΤΙΜΗ: Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση (μεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκομείο.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμό. Κατά την ώρα αποσφράγισης
των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες .
Διευκρινήσεις μετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου

ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους το ύψος του
οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο
αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών

και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό

του

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :
Οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή είναι .
1.
2.

Φόρος 4% Χ καθαρής αξίας μείον των κρατήσεων .
0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ).

3.

Χαρτόσημο 3 % επί της προηγούμενης κράτησης.

4.

Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με

το Ν.3580/2007 και την

Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009)
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωμή θα γίνει αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις
υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης, με χρηματικό ένταλμα θεωρημένο από την υπηρεσία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν. 2649/97.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την
υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να
γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.Όταν ο προσφέρων δε δηλώνει στην προσφορά του :
α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς .
β) Το χρόνο παράδοσης.
2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη.
3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη .
4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφημένη ή φέρει ξέσματα – σβησίματα – διορθώσεις.
5. Όταν η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε συνάλλαγμα ή θέτει όρο αναπροσαρμογής .
6. Όταν θέτει όρο πληρωμής εφ’ όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη.
7. Όταν δεν καταθέτουν δείγματα ή προσπέκτους , ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη.

8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3918/2011, στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα
πραγματοποιηθεί σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών,
όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονομικές
προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Ο κωδικός του
Παρατηρητηρίου Τιμών και οι τιμές θα πρέπει να συμπληρώνονται επί ποινή απορρίψεως στην προσφορά.
Σε περίπτωση που το είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών θα πρέπει αυτό να αναφέρεται
με υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα.)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
ύστερα από έγγραφη παραγγελία .
Ο χρόνος παράδοσης μετράει από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ Νοσοκομείου και
Προμηθευτή. Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος μεγαλύτερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη, δεν θα
λαμβάνεται υπ’ όψιν .

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Σαν τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων . Η
παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει ενώπιον επιτροπής, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό έργο της επιτροπής
παραλαβής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος βάσει των δειγμάτων της προσφοράς.
Σε περίπτωση που το προς παράδοση είδος κριθεί απορριπτέο από την επιτροπή ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών .

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α) Αν δεν υπογράψει τη σύμβαση στην προαναφερόμενη καθορισμένη προθεσμία .
Β) Αν δεν παραδώσει το υπό προμήθεια είδος εντός του ορισθέντος χρόνου.
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Και στις δύο περιπτώσεις ο προμηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. Δ. 394/96 ,όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το Π.Δ.118/07.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν ότι έλαβαν υπ’ όψιν τους, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους,
τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που
ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.
Ο ανάδοχος δημόσιας σύμβασης ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που
προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα
εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη
λήξη αυτής.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διακοπεί σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται, εφόσον η Ε.Π.Υ. προκηρύξει
σχετικούς αντίστοιχους διαγωνισμούς. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω σχετικοί διαγωνισμοί ολοκληρωθούν
από τις ΥΠΕ, οι αντίστοιχες συμβάσεις που θα υπογραφούν θα διακοπούν, όταν υπογραφούν οι συμβάσεις που
θα προκύψουν από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς που θα διενεργήσει η Ε.Π.Υ.

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ
OR-CO

1

41464

2

136314

3

136312

4

138748

5

20395

6

136313

7

136311

8

20427

9

139042

10

68072

11

191133

12

20465

13

47733

14

20503

15

191134

16

20506

17

76986

18

41461

19

135472

20

41459

21

21508

22

20478

23

164684

24

20464

25

216989

26

199574

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

28.2.4

0,6

28.2.25

0,44

28.2.45

0,2

ΒΕΝΖΙΝΗ 320 GR
ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΩΛ
ΜΕΓΑΛΑ Μ.Χ. Νο 640
ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΩΛ
ΜΙΚΡΑ Μ.Χ. Νο 240
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Μ.Χ. ΜΙΚΡΑ ΒΑΘΙΑ
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ
1LT
ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΑ Μ.Χ. ΝΟ 640
ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΜΙΚΡΑ Μ.Χ. ΝΟ 240
ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ
/ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΥΠΟΥ
WEΤTEX N3
ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Μ.Χ.ΜΙΚΡΑ
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ ΧΥΜΑ 30Χ20
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ
(ΠΛΑΚΕΣ)
ΣΚΟΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΑΦΡΟΥ 25 ΚΙΛΩΝ
ΣΥΡΜΑ ΑΣΗΜΙ
ΧΟΝΔΡΟ

TEM

1000

0,6

TEM

40000

0,0286

TEM

90000

0,0177

TEM

80000

0,0082

2100

0,44

TEM

40000

0,0492

TEM

90000

0,0246

TEM

1000

0,2

TEM

9000

0,0082

850

2,86

TEM

24

1,85

28.2.86

1,85

TEM

800

0,27

28.2.49

0,27

4900

1,579

TEM

400

0,35

ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΔΙΠΛΟ
ΧΛΩΡΙΝΗ 1
ΛΙΤΡ.ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ
ΧΛΩΡΙΝΗ
(ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ
ΝΑΤΡΙΟ) ΑΡΑΙΩΜΕΝΗ
2 ΚΙΛ.
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
ΜΙΕLE
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ
ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΣΕ
ΡΟΛΛΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΠΡΙΛΟ

TEM

50

0,36

28.2.6

0,36

TEM

900

1,5

28.2.129

1,5

KG

360

2,019

KG

6000

0,959

TEM

10

1

TEM

1000

0,12

28.2.62

0,12

50

1,9

28.2.60

1,9

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ
250Μ Χ 30 ΕΚ (ΧΩΡΙΣ
ΚΟΥΤΙ)
ΣΑΠΟΥΝΑΚΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΑ 15 GR
ΨΥΓΕΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ
ΜΕΓΑΛΑ
ΛΑΔΟΚΟΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
70Χ100

TEM

6000

0,305

ΤΕΜ

54

3,4

ΤΕΜ

1000

0,383

ΤΕΜ

300

5,58

10

2,6

ΛΙΤΡΑ

KG

KG

KG

KG
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ
OR-CO

27

41473

28

68069

29

80054

30

20401

31

221959

32

221960

33

221961

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΟΥΡΝΩΝ 4LT
ΟΞΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΙΤΡΟΥ
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4Λ
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙOY
ΠΙΑΤΩΝ 15 ΛΙΤΡ.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΕΥΩΝ
ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΧΕΡΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΤΡΑ

120

0,61

28.2.73

0,61

ΛΙΤΡΑ

450

0,96

28.2.70

0,96

ΛΙΤΡΑ

1200

0,5

28.2.74

0,5

ΛΙΤΡΑ

1800

1,842

ΛΙΤΡΑ

100

4,75

ΛΙΤΡΑ

2700

0,05

ΛΙΤΡΑ

80

4
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΙ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

1) Απορρυπαντικό σε υγρή μορφή για το πλυντήριο πιάτων /σκευών
Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
Να είναι υπερσυμπυκνωμένο υγρής μορφής.
Να είναι αλκαλικής σύστασης με pH διαλύματος 11-13.
Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες σκληρότητας του νερού.
Να προστατεύει τα σκεύη.
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) Αφαλατικό για τα πλυντήρια πιάτων/ποτηριών.
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.
3) Υγρό συμπυκνωμένα απορρυπαντικό για πλύσιμο μαγειρικών σκευών στο χέρι
Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή.
Να περιέχει ευχάριστο άρωμα για την καταπολέμηση των δυσάρεστων οσμών.
Να έχει ουδέτερο pH 6,5-7.
Να ξεπλένεται εύκολα.
Να περιέχει ως καθαριστικούς παράγοντες ανιονικά τασιενεργά ≥ 15-30%.
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.
4) Υγρό καθαρισμού για φούρνους, φριτέζες και grill
Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
Να είναι σε υγρή μορφή.
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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.
5) Καθαριστικό και απολυμαντικό συμπυκνωμένο για επιφάνειες και σκεύη κουζίνας
Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
Να είναι σε υγρή μορφή.
Να είναι βακτηριοκτόνο , μυκητοκτόνο και ιοκτόνο παρουσία οργανικού φορτίου.
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.
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.
6) Ταμπλέτες απολύμανσης για το πλύσιμο των λαχανικών
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.
7) Καθαριστικό και απολυμαντικό χεριών προσωπικού μαγειρείων.
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.
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Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία εώς 2 λίτρα και να συνοδεύεται από δοσομετρική
αντλία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

 Να κατατεθούν τα φυλλάδια των προϊόντων (Ελληνικά και ξενόγλωσσα).
 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 το κατασκευαστικό ISO 9001 και 14001( περιβαλλοντολογικό) πρωτότυπα ή
νομίμως επικυρωμένα.

 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 δοσομετρικό σύστημα για
απορρυπαντικό και στεγνωτικό-λαμπρυντικό 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.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝA
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