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   3
ε
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

    ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

Γξαθείν  Πξνκεζεηψλ                                                                Καζηνξηά,    23-06-2014  

ΣΖΛ.: 24670 55626,621 

FAX : 24670 55657 

E-mail: prom@kastoriahospital.gr 

Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηίζζεο Καζηνξηά  

Σ.Κ.:  52 100 

 

ΓIΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ’ ΑΡIΘ.  5032/2014 

Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο  

γηα ηελ πξνκήζεηα άθσλ απνξξηκκάησλ – Υαξηηθώλ - Απνξξππαληηθώλ, Δμνπιηζκόο θνπδίλαο - Δηδώλ 

Οηθηαθήο ρξήζεο θαη Πξντόλησλ θαζαξηζκνύ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Πξφρεηξνο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκή βάζεη δείγκαηνο 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  Παξαζθεπή 18/07/2014 θαη ψξα 12.00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Κηίξην Γηνίθεζεο) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Απνξξππαληηθά-Δίδε Οηθηαθήο Υξήζεο-

Υαξηηθά-άθνη θαη ηζάληεο απνβιήησλ- Πξν-

τφληα θαζαξηζκνχ  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV 39831200-8, 39220000-0, 337600000-5, 

19640000-4, 39830000-9 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β΄ 

ΠΟΟΣΖΣΑ Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ΄ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ Απνξξππαληηθά: 5.965,44€ 

Δμνπιηζκφο θνπδίλαο: 4.045,53€ 

άθνη & ηζάληεο απνβιήησλ: 12.292,01€  

Υαξηηθά: 13.460,26€ 

Πξντφληα θαζαξηζκνχ: 3.275,30€ 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

39.039,50€ κε Φ.Π.Α.  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δηήζηα, κε δπλαηφηεηα 2κελεο κνλνκεξνχο 

παξάηαζεο θαη 10κελεο πεξαηηέξσ παξάηαζεο 

κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΩΝ       

ΔΗΓΩΝ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ηξίησλ λφκηκεο  θξαηήζεηο 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Σκεκαηηθά εληφο 48 σξψλ, θαηφπηλ ηειεθσλη-

θήο ή έγγξαθεο παξαγγειίαο 

 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Δληφο ησλ απνζεθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Δθαηφλ νγδφληα  (180) εκέξεο 
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Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ: 

1.1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α΄ 19/1-2-

1995). 

1.2. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α΄ 150/10-7-2007). 

1.3. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Ν. 3370/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 175/2005) θαη 

3527/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 25/2007). 

1.4. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.5. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηα-

ηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 256/2-11-2001). 

1.6. Σνπ Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ 

ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), 

άξζξν 35 (Καηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Κ.Π.Γ.). 

1.7. Toπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηά-

μεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 247/27-11-1995). 

1.8. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άξζξν 24 (Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα  απφ ε-

κπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 

1.9. Σνπ Ν. 3861/2010, (άξζξν 2), «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.10. Σνπ Π.Γ. 113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. 

1.11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/12 Τπνπαξάγξαθνο Ε.5: πλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ 

αξρψλ (Άπθπο 4 Οδηγίαρ 2011/7) 

2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 

2.1. Σελ ππ’ αξηζ. 3567/9-05-2012 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο & Κνηλ. Αιιε-

ιεγγχεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλά-

δσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  (Π.Π.Τ.Τ.) ηνπ έηνπο 2012. 

2.2. Σελ ππ’ αξηζ. 6881/3-10-2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο & Κνηλ. Αιιειεγγχεο «Οδεγίεο εθηέ-

ιεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Τ.) έηνπο 2012  

2.3. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηα πξαθηηθφ 83/9-12-2011 (ζέκα 15
ν
)  θαη 15/21-11-

2013 (ζέκα 4
ν
) ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

2.4. Σελ ππ' αξηζ. 114/18-06-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ πξνκήζεηα Υαξηηθψλ – Απνξξππαληηθψλ - Δηδψλ Οηθηαθήο ρξήζεο - άθσλ πιαζηηθψλ –άθσλ 

Δηδηθήο ρξήζεο - Πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  37.039,50€ κε θξηηήξην θαηα-

θχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη ηελ ηξνπνπνηεηηθή απηήο, ππ΄αξηζκ. 129/27-06-2014 απφθαζε ηνπ 

Γ.. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε επαχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 2.000,00€, ήηνη ζηα 

39.039,50€ 
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ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα άθσλ απνξξηκκά-

ησλ γηα ην Γ.Ν. Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ(12.292,01€) - Υαξηηθψλ γηα ην Γ.Ν. Καζηνξηάο θαη 

ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ (13.460,26€) - Απνξξππαληηθψλ γηα ην Γ.Ν. Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ 

(5.965,44€) – Πξντφληα θαζαξηζκνχ γηα ην Γ.Ν. Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ (3.275,30) - θαη Δη-

δψλ Οηθηαθήο ρξήζεο γηα ην Γ.Ν. Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ (4.045,53€), γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γε-

ληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, γηα έλα έηνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 39.039,50€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. 

1) Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 39.039,50€ επξψ, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  

2) Πίλαθαο κε ηελ πξνυπνινγηζζείζα αμία αλά θσδηθφ είδνπο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεηνχκελσλ 

εηδψλ  γίλεηαη ζην παξάξηεκα Α΄ θαη Β΄ ηεο παξνχζαο.  

3) Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί φξνη, εηδηθνί φξνη, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θ.ι.π.). 

4) Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Καζηνξηάο.  

5) Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 18-07-2014, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12.00 π.κ., 

θαη ηφπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Μαπξησηίζζεο - Καζηνξηά).  

6) Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ 17-07-2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14.30.  

7) Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ. 

8) Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ [εθεμήο: «Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ»]) φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3
ν
 ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ (γεληθνί φξνη 

δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ). 

9) Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξφζσπνί ηνπο, 

εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

10) Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα 

ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο: 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί. 

  δ) Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππν-

βάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ’ απηήλ ε ζχκβα-

ζε, εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε πεξηβνιή νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

11) Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθά-

ησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 
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1. ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

ΑΝΑ ΚΩΓΗΚΟ CPV 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

6. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

 

 

 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο  

 

 

 

Οξθαλφο Γεψξγηνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  

ΑΝΑ ΚΩΓΗΚΟ CPV 

 

Α/Α ΚΩΓΗΚΟ CPV ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Δ ΔΤΡΩ ΜΔ ΦΠΑ 

1. 39831200-8 ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ 5.965,44€ 

2. 39220000-0 

ΔΗΓΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ, Δ-

ΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΤΕΗΝΑ & 

ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

4.045,53€ 

3. 19640000-4 ΑΚΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜMΑΣΩΝ 
12.292,01€ 

 

4. 33760000-5 ΥΑΡΣΗΚΑ 13.460,26€ 

5.  39830000-9 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 3.275,30€ 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 39.039,50€ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’  

ΠEΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ 

 

 

Α. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ 

 

Β. ΔΗΓΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΤΕΗΝΑ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

 

Γ. ΑΚΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

 

Γ. ΥΑΡΣΗΚΑ 

 

Δ. ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

 

 

Α.ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ 

 

ΚΩΓ. 

ΓΗΑΥΔΗ-

ΡΗΖ A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΠΟΟ-

ΣΖΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫ-

ΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 

450202 1 

Αθαιαηηθφ πιπλη. 

πηάησλ – ξνχρσλ 

επαγγεικαηηθφ Σεκ. 4 ιίηξσλ 25 Σεκάρην 167,50 

450015 2 

Λεπθαληηθφ ξνχρσλ 

(ιίηξα) Σεκ. 10 θηιψλ 10 ηεκάρην 280,00 

450222 3 

Μαιαθηηθφ ξνχρσλ 

(ιίηξα) Σεκ. 4 ιίηξσλ 100 ηεκάρην 176,00 

450013 4 Πνιηφο (1 θηινχ) Κηιά 150 Κηιά 339,75 

450008 5 

θφλε γεληθνχ θα-

ζαξηζκνχ (ηχπνπ 

VIM – ROLLI ) 

Σεκάρην ( 500 

gr πεξίπνπ ) 250 ηεκάρην 235,00 

450001 6 

θφλε πιπληεξίνπ 

ξνχρσλ 

Σεκάρην 4,2  

θηιψλ 260 

πζθεπα-

ζία 301,60 

450201 7 

Τγξφ ζηεγλσηηθφ – 

Γπαιηζηηθφ  γηα ε-

παγγεικαηηθά πιπ-

ληήξηα πηάησλ 

Σεκάρην ( 4 

ιίηξσλ πεξί-

πνπ) 15 ηεκάρην 117,30 

450188 8 Τγξφ γηα άιαηα 

Σεκάρην ( ελφο 

ιίηξνπ πεξί-

πνπ) 150 ηεκάρην 390,00 

450118 9 

Τγξφ θαζαξηζκνχ 

δαπέδσλ 

Σεκάρην ( 4 lit. 

πεξίπνπ ) 150 ηεκάρην 252,00 

450223 10 

Τγξφ θαζαξηζκνχ 

δαπέδσλ 

Σεκάρην (750 

gr.- 1 

lit.πεξίπνπ) 100 ηεκάρην 86,00 

450185 11 

Τγξφ γηα θακέλα 

ιίπε θνπδίλαο επαγ-

γεικαηηθφ 

4 ιίηξσλ 

10 ηεκάρην 104,80 
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450113 12 

Τγξφ απνξξππαληη-

θφ πηάησλ 

Σεκάρην ( 4 

ιίηξσλ πεξί-

πνπ) 50 ηεκάρην 120,00 

450082 13 

Τγξφ πιπζ. Απηνθη-

λήησλ GOL-PLAS Σεκ. 4 ιίηξσλ 10 Σεκάρην 50,00 

450010 14 

Τγξφ πηάησλ γηα 

πιχζηκν ζην ρέξη Σεκ. (800 ml) 120 ηεκάρην 126,00 

450201 15 

Τγξφ πηάησλ γηα 

πιχζηκν γηα επαγ-

γεικαηηθά πιπληήξηα 

Σεκάρην ( 4 

ιίηξσλ πεξί-

πνπ) 50 ηεκάρην 391,00 

450014 16 

Τγξφ θαζαξηζκνχ 

ηδακηψλ  κε ζχζηεκα 

ςεθαζκνχ 

Σεκάρην (450 

ml) 250 ηεκάρην 125,00 

450112 17 Τδξνρισξηθφ νμχ 

Σεκάρην ( 450 

gr. πεξίπνπ) 50 ηεκάρην 13,00 

450002 18 

Γηάιπκα ππνρισ-

ξηψδνπο Ναηξίνπ ( 

Υισξίλε ) 

Σεκάρην ( 2 

ιίηξσλ πεξί-

πνπ) 1050 ηεκάρην 1.575,00 

          ΥΩΡΗ ΦΠΑ        4.849,95 

  

  ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΦΠΑ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ «ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ»  5.965,44 

450059 1 

Βάδα γπάιηλα παξα-

ζθεπαζκάησλ κε 

θαπάθη 

δηαθφξσλ δηα-

ζηάζεσλ 50 Σεκάρην 265,00 

450038 2 

Καιακάθηα ζπαζηά 

πιαζηηθά κηαο ρξή-

ζεσο γηα ξφθεκα πζθ. 100 ηεκ. 50 

ζπζθεπα-

ζίεο 12,00 

450111 3 

Κεζεδάθηα πιαζηηθά 

κηαο ρξήζεσο ιεπθά 

θαγεηνχ  240ml 

πζθ.50 ηε-

καρ. 1000 

ζπζθεπα-

ζίεο 1.394,00 

450041 4 

Κνπηάιηα πιαζηηθά 

κηαο ρξήζεσο ιεπθά 

κεγάια θαγεηνχ πζθ.10 ηεκ. 500 

ζπζθεπα-

ζίεο 115,00 

450213 5 

Κνπηάιηα πιαζηηθά 

κηαο ρξήζεσο ιεπθά 

κεγάια θαγεηνχ πζθ.100 ηεκ. 120 

ζπζθεπα-

ζίεο 

132,00 

450047 6 

Μαραίξηα κηαο ρξή-

ζεσο ιεπθά θαγεηνχ πζθ.100 ηεκ 100 

ζπζθεπα-

ζίεο 147,00 

450040 7 Οδνληνγιπθίδεο πζθ.1000ηεκ. 20 

ζπζθεπα-

ζίεο 13,20 

450214 8 

Πηξνχληα πιαζηηθά 

κηαο ρξήζεσο ιεπθά 

θαγεηνχ πζθ. 100 ηεκ. 15 

ζπζθεπα-

ζίεο 

11,85 

450046 9 

Πηάηα πιαζηηθά κηαο 

ρξήζεσο ιεπθά θα- πζθ. 20 ηεκ. 50 

ζπζθεπα-

ζίεο 50,00 
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γεηνχ 

450043 10 

Πνηήξηα πιαζηηθά 

κηαο ρξήζεσο λεξνχ 

ιεπθά 250ml. πζθ.  50 ηεκ. 1200 

ζπζθεπα-

ζίεο 

540,00 

450087 11 

Καπάθηα πιαζηηθά 

κηαο ρξήζεσο ιεπθά 

γηα θεζεδάθηα πζθ.100 ηεκ. 350 

ζπζθεπα-

ζίεο 

609,00 

          ΥΩΡΗ ΦΠΑ          3.289,05 

  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΦΠΑ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ « ΔΗΓΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ, ΔΞΟ-

ΠΛΗΜΟ ΚΟΤΕΗΝΑ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗ-

Α»   4.045,53 

450032 1 

αθνχιεο απνξξηκ-

κάησλ - νηθηαθήο 

ρξήζεο κε θνξδφλη  

δηαζηάζεσλ 52 Υ 75 

cm πεξίπνπ 

Ρνιφ ησλ 10 

ηεκαρίσλ 3.000 ξνιφ 1.350,00 

450196 2 

αθνχιεο απνξξηκ-

κάησλ - καχξεο ρν-

ληξέο δηάζηαζεο  65 

Υ 85 cm πεξίπνπ * θηιφ 4.000 Κηιφ 5.400,00 

450192 3 

αθνχιεο απνξξηκ-

κάησλ - καχξεο ρν-

ληξέο δηάζηαζεο 110 

X85 cm πεξίπνπ* θηιφ 2.000 Κηιφ 2.860,00 

450033 4 

αθνχιεο απνξξηκ-

κάησλ - γξαθείνπ  

δηάζηαζεο 

ξνιφ ησλ 10 

ηεκαρίσλ 700 ξνιφ 196,00 

450100 5 

αθνπιάθηα ηξνθί-

κσλ δηάζηαζεο 45 Υ 

55 cm πεξίπνπ 

πζθεπαζία 50 

ηεκαρίσλ 50 

ζπζθεπα-

ζίεο 55,00 

450034 6 

αθνχιεο θαξκαθεί-

νπ ρεηξφο (ηχπνπ 

ηζάληα) δηάζηαζεο 

60 Υ 30 cm πεξίπνπ Κηιά 50 Κηιά 132,50 

          ΥΩΡΗ ΦΠΑ        9.993,50 

  

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΦΠΑ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ «ΑΚΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ»   12.292,01 

450199 1 

Υαξηί πγείαο επαγ-

γεικαηηθφ 500gr   

ξνιφ 22X24 cm 

ξνιφ ησλ 500 

gr 650 ξνιφ 520,00 

450029 2 

Υαξηί πγείαο κηθξφ 

200gr   ξνιφ 10X10 

cm  

ξνιφ ησλ 

200gr 10.500 ξνιφ 3.517,50 

450171 3 

Υαξηνπεηζέηεο 28 X 

28 cm εθ.1000gr 

παθέην 750 

ηεκ. 180 παθέην 424,80 
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450230 4 

Υαξηί BOX  ζε ξνιφ 

(γηα ζήθεο) 500gr 

(Υαξηί θνπδίλαο) Ρνιά 500gr 8.300 ξνιφ 6.225,00 

450088 5 

Υαξηνζαθνχια ΒΔ-

ΝΗΕΑΛ γηα ζάληνπ-

ηηο 12Υ28 cm Κηιά 80 Κηιά 256,00 

          ΥΩΡΗ ΦΠΑ          10.943,30 

   

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΦΠΑ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ «ΥΑΡΣΗΚΑ»  13.460,26 

450022 

1 

Αινπκηλφραξην 1 

θηινχ ( 50m X 

30cm) 

θηιά 50 

Σεκ. 232,50 

450138 

2 

Γάληηα ειαζηηθά 

δηάθνξα λνχκεξα ( 

6- 10 ½’) ζε δεχγε 

δεχγε 20 

 δεχγε 44,80 

450019 

3 

Δληνκνθηφλα (γηα 

κχγεο-θνπλνχπηα) 

400ml 

ηκρ 25 

Σεκ. 78,50 

450083 

4 

Μεκβξάλε δηάθαλε 

γηα ηξφθηκα ζε ξνιά 

ησλ 20 κέηξσλ 

ξνιά 150 

Σεκ. 

591,00 

450081 

5 

Πηγθάι ηνπαιέηαο 

ιεπθνχ ρξψκαηνο κε 

θπθιηθή βάζε δη-

ακ.10εθ. θαη χςνο 

12εθ. κε βνχξηζα 35 

εθ. 

ηκρ 20 

Σεκ. 

31,80 

450017 
6 

χξκα ρνλδξφ ( 

θνχζθεο) 
ηκρ 160 

Σεκ. 

72,00 

450024 

7 

θνπγγάξηα κε ζχξ-

κα θνπδίλαο ηχπνπ 

SCOTCH BRIGHT 

θαλνληθφ κέγεζνο 

ηκρ 20 

Σεκ. 

2,54 

450023 
8 

θνπγγάξηα ηχπνπ 

VETTEX λνχκεξν 3  
ηκρ 500 

Σεκ. 

75,00 

450093 
9 

Αθξφινπηξν 

750ml/ηεκ 
ηκρ 30 

Σεκ. 

90,00 

450142 
10 

Δληνκναπσζεηηθφ 

γηα έξπνληα έληνκα 
ηκρ 25 

Σεκ. 

54,75 

45006 
11 

Κνληάξη αινπκηλίνπ 

ηειεζθνπηθφ 
ηκρ 5 

Σεκ. 

51,75 

450054 

12 

Κνληάξη αινπκηλίνπ 

βηδσηφ γηα ζθνχπα ή 

ζθνπγγαξίζηξα 

ηκρ 15 

Σεκ. 

7,20 

450053 
13 

Ξαξαρληάζηξα ηνί-

ρνπ - νξνθήο 
ηκρ 10 

Σεκ. 

23,00 

450066 
14 

Πξέζζα ζηξαγγί-

ζκαηνο 
ηκρ 5 

Σεκ. 

143,00 

450027 
15 

ακπνπάλ παηδηθφ 

750ml/ηεκ 
ηκρ 35 

Σεκ. 

122,50 



 10 

450204 
16 

χξκα ιεπηφ θνπδί-

λαο (θνπινχξα) 
ηκρ 10 

Σεκ. 

30,30 

450058 

17 

χζηεκα γηα θνληάξη 

ζθνπγγαξίζκαηνο 

(θεθαιή) 

ηκρ 10 

Σεκ. 

26,00 

450144 

18 

θνχπα πιαζηηθή 

βηδσηή (ζπκβαηή κε 

ην πξναλαθεξζέλ 

θνληάξη α/α 13) 

ηκρ 40 

Σεκ. 

32,40 

450025 

19 

θνπγγαξίζηξα ε-

παγγεικαηηθή ηχπνπ 

WETTEX (αληαι-

ιαθηηθφ) 

ηκρ 100 

Σεκ. 

265,00 

450123 

20 

θνπγγαξίζηξα νη-

θηαθή, βηδσηή, κε 

λήκα (ζπκβαηή κε ην 

πξναλαθεξζέλ θν-

ληάξη, α/α 70) 

ηκρ 20 

Σεκ. 

26,00 

450006 

21 

Τγξφ θξεκνζάπνπλν 

γηα πιχζηκν ρεξηψλ 

330ml/ηεκ πεξίπνπ, 

ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ 

ηκρ 220 

Σεκ. 171,60 

450099 

22 

Τγξφ θξεκνζάπνπλν 

γηα πιχζηκν ρεξηψλ 

4l/ηεκ  

ηκρ 200 

Σεκ. 484,00 

450063 23 Φαξάζη πιαζηηθφ ηκρ 8 Σεκ. 7,20 

          ΥΩΡΗ ΦΠΑ          2.662,84 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΦΠΑ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ «ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ» 3.275,30 

  

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ                                        39.039,50 

 

 

Οη αλαγξαθφκελεο πην πάλσ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη’ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε αληίζηνηρσλ εηδψλ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα έηε. Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο απηέο ή ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο ζα 

δηακνξθσζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο  

 

 

Οξθαλφο Γεψξγηνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

 

 ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα α-

παξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο ή αιινδαπνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα), ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψ-

ζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

2. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:  

α. Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απόξξηςεο):  

i. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγη-

ζζείζαο δαπάλεο, κε Φ.Π.Α. (άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α΄ θαη άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007), φπσο νξίδεηαη ζην άξ-

ζξν 8 παξαθάησ.  

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζηελ νπνία: 

α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξί-

πησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. 

α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 

2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007 θαηάζηαζε. 

iii. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο 

(άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

iv. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα   δειψλεηαη: i) φηη δελ πθί-

ζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, iii) φηη κέρξη ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή 

άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  iv) φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνη-

ρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη 

v) φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψ-

ζε, θαη ηελ απνδέρνληαη  πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 
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β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηεί-

ηαη ζε δχν αληίγξαθα ε ηερληθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο Πιήξε θαη ιεπην-

κεξή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ 

(φπνπ απηέο ππάξρνπλ) 

 

γ. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ην-

πνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 

ηνλ ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν), 

ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

 Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ζα δίλνληαη ζε επξώ (EURO) αλά κνλάδα κέηξεζεο θάζε πξνζθεξόκελνπ 

είδνπο. Γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ε ηηκή ζα δνζεί αλά ζπζθεπαζία κόλν αλ πεξηιακβάλεη επαθξηβώο ηηο δε-

ηεζείζεο πνζόηεηεο. Γηαθνξεηηθά ζα δνζεί ηηκή ηεκαρίνπ ή θηινύ.  

 Οη ηηκέο ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή , ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. 

 ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. ε πεξίπησζε 

δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή 

νινγξάθσο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε ιεη-

ηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 

 ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα 

είδε θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή 

πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

3. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφ-

θεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξα-

θεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη 

ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

i. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε. Αλαιπ-

ηηθφηεξα: 

 α)  Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

 1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δη-

θαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, γηα θά-

πνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθν-

πίαο.  

2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θα-

ηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζε-

σλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ 

ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
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4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη ε-

μαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

β) Οη αιινδαπνί:  

1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δη-

θαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηα-

ζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. 

α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία 

θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.  

3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψ-

ζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 

κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

γ) Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 

θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ή 

άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δη-

αδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξη-

πηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηα-

ζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθα-

ζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007.  

4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθα-

ζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφ-

δηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγ-

γεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξη-

ζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πη-

ζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκε-

ηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

δ) Οη πλεηαηξηζκνί:  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

ε)  Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα 

ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηα-

ζνχλ απηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθε-

θξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

4. Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ 
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ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγ-

ρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη 

φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγε-

ζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

5. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 

118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέ-

ρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Μεηά 

ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπ-

θξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ 

εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέ-

ρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 

ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

6. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα 

(180) κέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρνληαη λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δε-

ηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιε-

πφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε. Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

7. Δπηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο αλά δεηνχκελν είδνο, φρη πεξηζζφηεξεο απφ κηα, κε ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηνλνκάδεηαη ξεηψο ε θχξηα θαη ε ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πιένλ ηεο κηαο ελαιιαθηη-

θήο πξνζθνξάο δελ ιακβάλεηαη ππφςε νπδεκία ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3o 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 

    Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη νπσζδήπνηε καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα θαηαζέζνπλ δείγκαηα  εηο δηπινχλ.  

Σα δείγκαηα απηά πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ πξντφληνο, ηελ ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο, ηελ ππν-

γξαθή ηνπ πξνζθέξνληα, ηνλ α/α ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο. Σα δείγκαηα ζα θαηαηεζνχλ 

γηα θάζε είδνο εηο δηπινχλ θαη  ζα γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ Τπεξεζία κέρξη θαη 4 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη 

απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν κε ηα Σερληθά ζηνηρεία. Σα δείγκαηα ζα ζπλνδεχεη δειηίν απνζηνιήο κε ηελ έλδεημε 

(Γείγκαηα δσξεάλ). 

   Σα δείγκαηα ησλ εηδψλ πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ ζα παξακείλνπλ ζην Ννζνθνκείν θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο γηα ζχγθξηζε κε ηα πξνζθνκηδφκελα.  Σα ππφινηπα εθφζνλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο δελ θαηαζηξαθνχλ 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ζα επηζηξαθνχλ  κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ή 

αλάζεζεο κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡOΦOΡΩΝ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜOΤ 

 

1. Ζ αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή. πλεπψο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. Ζ θαηαθχξσζε ζα 

γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο α-

πνδεθηέο κε βάζε, ηα θαηαηηζέκελα δείγκαηα, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

κεηά απφ πξoεγoχκεvε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,  

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

4. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πξνζθνξά κε ρακειφηεξε ηηκή, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζ-

ζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 
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ή (εθφζνλ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε) ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ πξνζθνξά κε ηελ  ακέζσο επφκελε ρακε-

ιφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγε-

ηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε 

ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.  

5. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ 

πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ 

α, β, θαη γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκε-

ηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ 

απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηα 

αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α.ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Σν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο θαηαθπξσ-

ηηθήο απφθαζεο, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή. Απηφο ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη κέζα ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα π-

πνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα 

ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ εηζή-

γεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη δηάξθεηαο ελφο  (1) έηνπο κε δπλαηφηεηα  2κελεο παξάηαζεο, κνλν-

κεξψο , κε απφθαζε ηνπ Γ..  ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο. 

Πέξαλ ηνπ ρξφλνπ  απηνχ, δχλαηαη λα παξαηαζεί κε ζπκθσλία  θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ρσξίο 

λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαη πάλησο ηνπο δψδεθα  (12) κήλεο. 

Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ζα νξίδεηαη ξεηά , απφ ηελ Γηαρείξηζε Τιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε παξαδηδφκε-

λε πνζφηεηα, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβα-

ζε ή πνπ πξνθχπηεη  απφ ηε ζχκβαζε θαη’ αλαινγία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
  

ΔΝΣΑΔΗ 

1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη θαηά ηεο 

λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφ-

θαζεο κπνξεί λα αθνξά θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ κεηνδφηε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία π-

πνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 

επί ηνηο εθαηφ (010%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5.000) ρηιηάδσλ επξψ. Σν πνζνζηφ ηνπ 

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθα-

ζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ 

Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 202/2005). 
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2. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο  παξέρεηαη δπλαηφηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο 

Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2522/1997 (άξζξν 8 Ν. 2955/2001). 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8
Ο

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ 

1. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ 

ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ην ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ 

επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. ηελ πεξίπησζε ππν-

βνιήο πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ε αμία ηεο Δ.Δ. ζα ππνινγηζηεί επί ηνπ επηκέξνπο πξνυ-

πνινγηζκνχ ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζην νπνίν αθνξά ε πξνζθνξά 

Γηα λα ειεγρζεί ε εγγπεηηθή επηζηνιή σο πξνο ην πνζό, ν θάζε πξνκεζεπηήο πνπ κεηέρεη ζην δηαγσ-

ληζκό ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη κέζα ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ δήισζε  ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό 

ησλ θσδηθώλ πνπ πξνζθέξεη. 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε  ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) κέ-

ξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο . 

 

2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ εγγπε-

ηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή πα-

ξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 

Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηνπο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. ε  πάγην  ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν 

πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ,πιελ ηεο θξάηεζεο  0,25% ππέξ  ηνπ Γεκνζίνπ, 

ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ΄ απηνχ εηζθνξά ππέξ  ΟΓΑ. 

Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ 

Π.Γ.118/2007. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη απφιπηα    ζχκθσλεο κε ην ζπ-

λεκκέλν ππφδεηγκα.  

 

ΑΡΘΡΟ  9
Ο

 

ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα είδε, κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά  κέζα, εληφο ησλ απνζεθψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ηκεκαηηθά (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ) θαη εληφο 48 σξψλ, θαηφπηλ έγγξαθεο ή 

ηειεθσληθήο παξαγγειίαο, κφλνλ ηεο Γηαρείξηζεο Πιπληηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο (Γεπηέξα – Παξαζθεπή, 8.00 – 14.30). 

ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε δελ γίλεη κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ 

επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο  απφ ην λφκν θπξψζεηο. 

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή κε βάζε ηηο λφκηκεο δηα-

δηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  10
Ο

 

ΚΤΡΩΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ - ΔΚΠΣΩΖ 

1. Ο πξνκεζεπηήο πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απo ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνκά ηoπ θαη 

απo θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη απo απηήλ, κε απφθαζε ηoπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

χζηεξα απo γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
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Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνχ απνξξέεη απ' απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ 

επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ 

αίηεζή ηνπ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 

- Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

-  πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα 

παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ  γίλεηαη ζε 

βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

3. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 

ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/2007.   

4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο 

παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφ-

κελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 

νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

5. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, ν ρνξεγεηήο επζχλεηαη 

θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΠΛΖΡΩΜΖ 

Ζ  εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία κεηά ηελ παξάδνζε θαη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γ.Ν.Καζηνξηάο, θαη 

αθνχ πξνζθνκηζζνχλ αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

Σνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα αλαδεηρζνχλ βαξχλνπλ νη εμήο θξαηήζεηο πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ Ν. 1797/88 : 

  i) Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. (Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ,  

   άξζξν 22 Π.Γ. 422/1981): 1,50% 

  ii) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

        iii)   Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

                (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):               1‰ 

Δπί ηνπ πνζνχ ηεο πξψηεο απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ 

πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ 

(άξζξν 10 Ν. 187/1943). 

Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Νφκνη θαη δηαηά-

μεηο. 

 

Ο Γηνηθεηήο 

 

 

 

Οξθαλφο Γεψξγηνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Α. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ  

1. Αθαιαηηθό   
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Να δηαζπά ηα επίκνλα άιαηα αζβεζηίνπ θαη παξάιιεια λα ηα απνκαθξχλεη  

Να ζπκβάιεη ζηελ θαζαξηφηεηα θαη πγηεηλή ησλ επηθαλεηψλ.  

Να είλαη θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθά πιπληήξηα θαζψο θαη γηα ζθεχε θνπδίλαο  

( κπελ-καξη, βξαζηήξεο, ρχηξεο) 

ΤΣΑΣΗΚΑ 

Ππθλφ θσζθσξηθφ νμχ > 30% 

Πεξηέρεη κε ηνληθή ηαζηελεξγά ιηγφηεξα απφ 5 % θαη θαηηνληθά ηαζηελεξγά  

ιηγφηεξν απφ 5% 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Δκθάληζε δηαπγέο θφθθηλν πγξφ  

ΡΖ 1.0 + 0.5 

Ημψδεο < 5  Cp   ( ΓΤΝΑΜΗΚΌ ) Δπδηάιπην ζην λεξφ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη ζε δνρεία 4 ιίηξσλ 
 

3. Μαιαθηηθό ξνύγσλ  
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σαζηελεξγά 3%  

Γηαιπηά ζε αηζαλφιε 3%  

ΡΖ ( σο έρεη)   3,5  

Πεξηέρεη άξσκα 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη 4 ιίηξσλ. 

 

5.θόλε γεληθνύ θαζαξηζκνύ [ ηύπνπ VIM-ROLI ] 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

PH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1%   9-10 

< 5% Αληνληθέο επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο, θσζθνξηθέο ελψζεηο, αξσκαηηθέο νπζίεο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη 500gr. 

 

6.  Απνξξππαληηθά πιπληεξίνπ ξνύρσλ  (ζθόλε) ξπζκηδόκελνπ αθξνύ 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν πξντφλ απηφ ζα είλαη θνθθψδεο πξντφλ Πχξγνπ Ξεξάλζεσο νκνηφκνξθνπ εκθαλίζεσο, νηαδήπνηε δε ζπζ-

ζσκάησζε πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ απνζήθεπζε ζα πξέπεη λα ζξαχεηαη κε ην ρέξη. Οη θφθθνη απηνχ ζα δηα-

ιχνληαη εχθνια ζην λεξφ θαη δελ ζα ζπζζσκαηψλνληαη θαηά ηελ ξνή ηνπ χδαηνο κέζσ ηεο εηδηθήο ζέζεσο α-

πνζέζεσο ηνπ απνξξππαληηθνχ ζην πιπληήξην. Σα πεξηερφκελα ζην απνξξππαληηθφ ζπζηαηηθά δελ ζα είλαη ε-

πηβιαβή ζηα θαζαξηδφκελα πθάζκαηα νχηε ζηηο πιπληηθέο κεραλέο. 
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Σα απνξξππαληηθά ζα είλαη ξπζκηδφκελνπ αθξηζκνχ, ψζηε θαηά ηελ εξγαζία δελ ζα παξαηεξείηαη αθξηζκφο 

πνπ ζα παξεκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πιπζίκαηνο, νχηε ζα ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηά-

ζεηο ηνπ πιπληεξίνπ.  

 

Οζκή 

Σν απνξξππαληηθφ δελ ζα έρεη νζκή θεξνδίλεο, ηαγγή ή ηρζπψδε θαη δελ ζα κεηαδίδεη ηέηνηεο νζκέο ζηα πιε-

λφκελα πθάζκαηα. Αληίζεηα είλαη επηζπκεηφ λα είλαη ειαθξά αξσκαηηζκέλν.  

 

Πίλαθαο αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ  

χλνιν ελεξγψλ επηθαλεηνδξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ (αληνληθψλ, κε αληνληθψλ) 

          min11% 

- απνχλη 0.8-2 % 

- Φσζθνξηθά σο Ρ2ζ2                                                                min    12%                            

- Ππξηηηθά σο 8ί02                                                                                                              2 - 6%                                   

- Ναηξην-θαξβνμπ-κεζπινθειινπιφδε                                          0,5 - 1 % 

ε άιιε νπζία κε αλάινγε δξάζε                                                                                            

- Γνθηκή ππξειεπθαληηθνχ ( νπηηθνχ ιακπξπληηθνχ)               ζεηηθή                                  

- Τπεξβνξηθφ λάηξην ( ιεπθαληηθφ )                                         min 15 %                               

-Τγξαζία                                                                                    max  9 %                    

-ΡΖ πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1%                                                    9 - 1 1                   

 

Λνηπέο απαηηήζεηο 

Σν απνξξππαληηθφ πξέπεη λα δηέιζεη επηηπρψο ηελ πξαθηηθή δνθηκαζία πξνο ηνλ έιεγρν ηνπ αθξηζκνχ θαη ηεο 

ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο. 

πζθεπαζία 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα θάζε ζπζθεπαζίαο ζα είλαη 4,2 πεξίπνπ θηιά 

 

7. ηεγλσηηθό πιπληεξίνπ πηάησλ   

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Δλεξγά επηθαλεηνδξαζηηθά ( κε ηνληθά )    min 7 % 

Κηηξηθφ νμχ min 2 % 

Γηαιχηεο                                                     min 2 % 

Να κε κέλνπλ θειίδεο ζηα ζθεχε ζε ζπλδπαζκφ κε ην απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ θαη ζθεπψλ. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη ζε δνρεία 4 ιίηξσλ 

 

9. Τγξό θαζαξηζκνύ επηθαλεηώλ  

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 Σν απνξξππαληηθφ ζα είλαη ξπζκηδφκελνπ αθξνχ 

 Γελ ζα αθήλεη ίδεκα 

 Να έρεη επράξηζηε θαη δηαθξηηηθή νζκή 

 Να πεξηέρεη ελεξγά επηθαλεηνδξαζηηθά min 5% 

 Να πεξηέρεη ζαπνχλη min 0,8% 

 Να πεξηέρεη δηαιχηε min 4% 

 Να δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο 

 Να δίλνληαη νδεγίεο αζθάιεηαο 

 Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία 4 έσο 6 ιίηξσλ 
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ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη ζε δνρεία 4 ιίηξσλ θαη  750ml.- 1l. πεξίπνπ 

 

 

11.Καζαξηζηηθό θνύξλσλ ζε κνξθή gel   
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Να είλαη ηζρπξφ αιθαιηθφ πξντφλ θαηάιιειν γηα πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ  

θνχξλσλ, γθξίι , εζηηψλ κε ηζρπξνχο ξχπνπο 

Σν κίγκα ηνπ λα πεξηέρεη αιθάιηα ηαζηελεξγά θαη δηαιχηεο ψζηε λα  

απνκαθξχλεη ηηο θαξβνπλίιεο. 

Να είλαη παρχξεπζην ψζηε λα πξνζθνιιάηαη ζε θάζεηεο επηθάλεηεο. 

Δκθάληζε παρχξεπζην πγξφ 

Ρΐη αδηάιπηνπ > 13 

Δηδηθφ βάξνο ( 20° ) 1,06 

Ημψδεο 1200-1660 cν Ρ ( δπλακηθφ ) 

Δπδηάιπην ζε θξχν λεξφ 

Τδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ 5-15% 

Άιαο λαηξίνπ ζνπιθσλνκέλεο αιθνφιεο < 5% 

Με ηνληθά ηαζηελεξγά < 5 % 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη ζε δνρεία 4 ιίηξσλ 

 

12. Τγξό απνξξππαληηθό πηάησλ ζην γέξη  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 Να είλαη πγξφ 

 Να πεξηέρεη αληνληθά επηθαλεηνδξαζηηθά min 16%  

 Να πεξηέρεη κε ηνληθά min 2% 

 Να πεξηέρεη NaOH min 8% 

 Να έρεη PH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1%, 6-8 

 Δηδηθή ζχλζεζε γηα λα βνεζά ηνλ θαζαξηζκφ ξχπσλ θάζε κνξθήο (ηζάη, ιίπε, αίκα θαθέο,απγφ θ.η.ι.) 

 Να δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο 

 Να δίλνληαη νδεγίεο αζθάιεηαο 

 Να θέξεη ζήκαλζε CE 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο επξσπατθήο έλσ-

ζεο 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη ζε δνρεία  4 θαη 800 ml. ιίηξσλ 

 

14. Τγξό απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ πηάησλ  

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σηπνιπθσζθσξηθφ Να      min 10 % 

ΝαΟΖ min 8 % 

Τπνρισξηψδεο Να ζε ελεξγφ ριψξην min 1 % 
 

Λνηπέο παξαηεξήζεηο 

Σν απνξξππαληηθφ πξέπεη λα δηέιζεη επηηπρψο ηελ πξαθηηθή δνθηκαζία πξνο έιεγρν αθξηζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη 

ζπκπεξηθνξάο. Μεηά ην πιχζηκν δελ πξέπεη λα κέλνπλ θειίδεο επί ησλ ζθεπψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζηεγλσηη-

θφ πιπληεξίνπ πηάησλ 
 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
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Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη ζε δνρεία 4 ιίηξσλ 

 

 

 

16. Απνξξππαληηθό θαζαξηζκνύ ηδακηώλ   
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

 Να πεξηέρεη επηθαλεηνδξαζηηθά 0,3-0,5% 

 Να πεξηέρεη νξγαληθφ Γηαιχηε (εθ ηνπ νπνίνπ ηνπιάρηζηνλ αιθνφιε) min 6% 

 Δηδηθή ζχλζεζε γηα λα βνεζά ηνλ θαζαξηζκφ θαη λα κελ αθήλεη ζάκπσκα κεηά ην ζθνχπηζκα θαη ην 

ζηέγλσκα 

 Να δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο 

 Να δίλνληαη νδεγίεο αζθάιεηαο 

 Σαζηελεξγά ζπζηαηηθά 0,53 % 

 ΡΖ ( σο έρεη) 11  

 Δηδηθφ βάξνο 992 gr/ml 

Να κελ αθήλεη ζάκπσκα ζηα ηδάκηα κεηά ην ζθνχπηζκα θαη ην ζηέγλσκα  

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη ζε θηάιεο 750 ml θαη 4 ιίηξσλ. 

 

19. Υισξίλεο  
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Τπνρισξηψδεο λάηξην ζε ελεξγφ ριψξην        min 4% 

Καπζηηθφ Να min 0.3 % 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη ζε θηάιεο 2 ιίηξσλ 

 

Γ. ΑΚΟΗ & ΣΑΝΣΔ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

* ΑΚΟΤΛΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ – ΜΑΤΡΕ ΥΟΝΣΡΕ 

Σν ρνξεγνχκελν είδνο ζα είλαη καχξνπ ρξψκαηνο απφ πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ, ζα έρεη ζρήκα νξζνγσ-

λίνπ κε πηπρσηέο πιεπξέο ( αλαδηπιψζεηο) θαη ζηεγαλφηεηα ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεη πιήξσο ηελ ρξήζε γηα 

ηελ νπνία πξννξίδεηαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο. 

1. Γηα δνθίκηα παξάιιεια πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ extruder (extrousion ciretion)  

1 Αληνρή ζην ζεκείν δηαξξνήο  

( stress at yield ) 

100 

Κg/cmη
2 

Καηά  ASTM D 638 

2 
Αληνρή ζηε ζξαχζε 

230 

Κg/cmη
2 

Καηά ASTM D 882 

3 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε 300% Καηά ASTM D 882 

 

2. Γηα δνθίκηα θάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ξνήο ηνπ extruder ( trasverce ciretion) 

 

1 Αληνρή ζηε ζξαχζε (stress at 

break) 

170 

Κg/cmη
2 

Καηά ASTM D 882 

2 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε (ecola-

tion at break) 

590% Καηά ASTM D 882 

3 
 

Ππθλφηεηα πιηθνχ 
0,910 gr/CC -
0,925 gr/CC 

Καηά ASTM D 1505 



 22 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

1) Μεγάινη ( 110 Υ 85 cm) βάξνο 110 +_5% γξ.  

2) Μεζαίνη ( 85 Υ65 cm ) βάξνπο 60 +_ 5% γξ. 

 

Γ. ΥΑΡΣΗΚΑ 

1. Δπαγγεικαηηθά ξνιά xαξηηά πγείαο   

 

Πξέπεη λα είλαη ζε ξνιφ 500 γξακκαξίσλ γηα λα ρσξνχλ ζηηο ππάξρνπζεο ζπζθεπέο 

Να είλαη δίθπιια 

Να θαηαζθεπάδνληαη απφ 100 % πξσηνγελή ραξηνπνιηφ θαη φρη αλαθπθισκέλν. 

Ο αλαθπθισκέλνο ραξηνπνιηφο γηα λα μαλαιεπθαλζεί ρξεηάδεηαη θάπνηα ρεκηθά πνπ ην θαζηζηνχλ επηθίλδπλν 

γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ηνπ αθαηξνχλ θάπνηεο θπζηθέο ηδηφ-

ηεηεο φπσο ε πδαηνδηαιπηφηεηα, ε απνξξνθεηηθφηεηα θαη γεληθά φια ηα πξνηεξήκαηα ηνπ παξζέλνπ ραξηηνχ. 

 

2. Υαξηηά πγείαο  

 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Να είλαη ιεπηφ, αληνρήο ζηε ρξήζε θαη λα απνζπληίζεηαη εχθνια ζην λεξφ. 

Να δηαηίζεηαη ζε ξφινπο 250 δηπιψλ θχιισλ κε αλνρή ± 10%. Σα θχιια λα έρνπλ πιάηνο 0,105κ. κε αλνρή ± 

5% θαη ην κήθνο θπκαηλφκελν απφ 0.10 κέρξη 0,14 κ. 

Οιηθφ κήθνο ξνινχ min 25 κέηξα ± 10% 

Σα θχιια λα ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο είηε κε δηάηξεζε είηε κε πίεζε πάλησο θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνινο 

ν δηαρσξηζκφο θχινπ απφ θχιν λα είλαη πεξηηπιηγκέλν ζε θχιηλδξν απφ ραξηφλη θαηάιιειν γηα ηελ ζηήξημε 

ηνπ ξνινχ. 

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

χλζεζε Πξσηνγελήο ραξηνπνιηφο 100% ρεκηθφο πνιηφο  

Βάξνο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα κνλφ θχιν 1 Υ1 8 gr ± 1 0 %   

Καζαξφ βάξνο ξνινχ min 90 gr (± 10 % )καδη κε ην καδξελ  

Απνξξνθεηηθφηεηα (απαηηνχκελνο ρξφλνο) Μέγηζηνο ρξφλνο 15 sec 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Σν ξνιφ πγείαο ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζπζθεπαζκέλν ζε ραξηνθηβψηηα, πιαζηηθνχο ζάθνπο ε 

άιια είδε ζπζθεπαζίαο θαηάιιεια γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηε ζηνηβαζία ηνπ ραξηηνχ.  

ε θάζε ζπζθεπαζία εμσηεξηθά θαη κε εκθαλή ηξφπν ζα γξάθνληαη νη επηζεκάλζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

Αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά 

 

3. Υαξηνπεηζέηεο  

Οη ραξηνπεηζέηεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πξσηνγελή ραξηνπνιηφ ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη λα κελ 

πεξηέρνπλ νπζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα βιάςνπλ απηνχο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, πξέπεη δε λα πνιηνπνηνχληαη 

εχθνια. Βάξνο ραξηνπεηζέηαο ζε γξακκάξηα  

1,5 ζπλ ,πιελ 5% Καζαξφ βάξνο πεξηερνκέλνπ 102 ζπλ πιελ 5 % . Όςε ( αθή ) πνξψδεο 

Γηαζηάζεηο ζε εθαηνζηά 28 Υ 28 κε αλνρή 5 % Σέθξα 2.5 max %.  Απνξξνθεηηθφηεηα απαηηνχκελνο ρξφλνο 

max 10 sec.  

 

4. Υεηξνπεηζέηεο – Υαξηί ΒΟΥ  

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Οη ρεηξνπεηζέηεο λα είλαη ζε παθέηα. Κάζε παθέην λα είλαη ζε πιαζηηθή ε ράξηηλε ζήθε θαη ε ιήςε ησλ θχι-

ισλ λα γίλεηαη κε επθνιία. Οη ρεηξνπεηζέηεο ζα είλαη απφ πξσηνγελή ραξηνπνιηφ ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη δελ ζα 

πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ απηνχο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. 

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Αξηζκφο θχιισλ παθέηνπ δηπιά 200Υ 2 ± 10%  

Γηαζηάζεηο ρεηξνπεηζέηαο ζε εθαηνζηά 25 Υ 21  

χζηαζε % min ρεκηθφο πνιηφο 80 Max κεραληθφο πνιηφο 20 



 23 

Υξψκα ιεπθφ Βάξνο gr/ m
2
 40 

Απνξξνθεηηθφηεηα max 10 

 

 

 ΤΚΔΤΑΗΑ 

Σα παθέηα ζα είλαη ζε πιαζηηθή ή ράξηηλε ζπζθεπαζία ησλ 20-40 ηεκαρίσλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη φιεο 

νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε Ννκνζεζία.  
 

5. Υαξηνζαθνύια ΒΔΝΗΕΑΛ 

 

Υαξηνζαθνχια γηα ζάληνπηηο ζα είλαη απφ πξσηνγελή ραξηνπνιηφ ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη δελ ζα πεξηέρνπλ νπ-

ζίεο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ απηνχο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. 
Γηαζηάζεηο 12Υ28 cm ζε ζπζθεπαζία θηιψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΩΝ 

 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο. 

 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 

 

         Ζκεξνκελία έθδνζεο  ……………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν. Καζηνξηάο  (πιήξε ζηνηρεία) 

 

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζ. ……………………….  

γηα πνζφ ΔΤΡΩ ………………… 

 

αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελνη 

ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ …………………. γηα ηελ Δηαηξία 

………………………………………………………….. νδφο ………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε πε-

πίπηωζη Ένωζηρ ππομηθεςηών, για ηην Εηαιπία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  

αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ,  εκ ηηρ ιδιόηηηαρ 

ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ ππομηθεςηών),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο 

…………….. ή ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ,  γηα ηελ πξνκήζεηα ………………………..… ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ α-

ξηζ. ………………... δηαθήξπμή ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ  απνξξένπζεο ππνρξεψ-

ζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 

θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε απ-

ηήλ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο νπνηαδήπνηε εθ κέ-

ξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ  ή κε ηεο απαηηήζεσο ζαο κέζα 

ζε ηξεηο (3) κέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο,  ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκε-

ξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζί-

νπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 

         

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 

 

                       Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν. Καζηνξηάο (πιήξε ζηνηρεία) 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΩ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή η Ένωζη Εηαιπιών ………………………………………….) νδφο  

…………………….. αξηζ. ……………. σο πξνκεζεπηήο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο αγνξαζηέο, ζχκ-

βαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα …………………………..…., ζπλνιηθήο αμίαο 

…………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 5032/2014 δηαθήξπμεο ηνπ  Γ.Ν. Καζηνξηάο) 

θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε Έλσζε) ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα  ΔΤΡΩ 

…………………….... 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο εηαη-

ξίαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Εηαιπιών 1) …………….…… …………………….. και 2) 

………………………………..……… αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπό-

σπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ Ππομηθεςηών), θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ 

παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,  λα 

θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαη-

ξίαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δήισζή 

ζαο φηη ε εηαηξία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξί-

δεηε ζηε δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηφζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξν-

κελία ιήμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζί-

νπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

γηα ηελ Σξάπεδα καο.    

 

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Σ΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

 

   Τ   Μ   Β   Α      Ζ 

Πξνκήζεηαο ………………………….  (αμία ……………… €) 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα …………. 2014…, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελόο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟ-

ΡΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Καζηνξηά (Α.Φ.Μ …………………, Γ.Ο.Τ. Καζηνξηάο),  φπσο εθπξνζσπείηαη λφ-

κηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η… 

…………………………………………………………………., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπ-

ληνκίαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη 

αθεηέξνπ ηεο ………….. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  [ή, ενδεσομένωρ,  ηηρ ένωζηρ ηων εηαιπιών α)…………….. 

…………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη ζη…  ………………………. (νδφο 

……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η... 

…………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Πξνκεζεπηήο»,  

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

Λακβάλνληαο ππφςε : 

1) Σελ αξηζκ. 5032/2014  Γηαθήξπμε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο άθσλ απνξξηκκάησλ – 

Υαξηηθψλ - Απνξξππαληηθψλ θαη Δηδψλ Οηθηαθήο ρξήζεο 

2) Σελ αξηζκ. ……………… απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά αμη-

νιφγεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηαθπξψζεθαλ ζηελ αλσηέξσ εηαηξία ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε, είδε ηνπ δηαγσληζκνχ 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 

 

 Σν Ννζνθνκείν αλαζέηεη θαη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ πξνκή-

ζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ……………………………………………………  

1.2. Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσ-

ξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη εηήζηα θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ……………... Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκ-

βαηηθνχ ρξφλνπ κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κνλνκεξψο, λα δνζεί δίκελε παξάηαζε. Πέξαλ 

ηνπ ρξφλνπ  απηνχ, δχλαηαη λα παξαηαζεί κε ζπκθσλία  θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ρσξίο λα ππεξ-

βαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαη πάλησο ηνπο δψδεθα  (12) κήλεο. 

2.2. Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ζα νξίδεηαη ξεηά , απφ ηελ Γηαρείξηζε Τιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε παξαδηδφκε-

λε πνζφηεηα, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβα-

ζε ή πνπ πξνθχπηεη  απφ ηε ζχκβαζε θαη’ αλαινγία. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

3.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα είδε ηκεκαηηθά, κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα εληφο ησλ α-

πνζεθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ) θαη εληφο 48 σξψλ, θαηφπηλ έγγξαθεο 
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ή ηειεθσληθήο παξαγγειίαο, κφλνλ ηεο Γηαρείξηζεο Πιπληηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο (Γεπηέξα – Παξαζθεπή, 8.00 – 14.30). 

3.2. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε δελ γίλεη κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, 

ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο  απφ ην λφκν θπξψζεηο. 

3.3. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. Ο 

έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα 

παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα πιηθά θαη, πάλησο, χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΤΡΩΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ - ΔΚΠΣΩΖ 

4.1. Ο πξνκεζεπηήο πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απo ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνκά ηoπ θαη 

απo θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη απo απηήλ, κε απφθαζε ηoπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

χζηεξα απo γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνχ απνξξέεη απ' απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ 

επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ 

αίηεζή ηνπ. 

4.2. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 

- Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

-  πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα 

παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ  γίλεηαη ζε 

βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

4.3. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 

ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/2007.   

4.4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο 

παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφ-

κελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 

νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

4.5. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, ν ρνξεγεηήο 

επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ 

θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

5.1. Ο Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. 

………………/………-2014… εγγπεηηθή επηζηνιή  η… ……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ πιηθνχ έξγνπ 

(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-2014… 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΛΖΡΩΜΖ 

6.1.  Ζ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξα-

ιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλαιπ-

ηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά 

Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ 

είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφ-

ηεηαο θ.ι.π.) 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζκ. 5032/2014 δηαθήξπμεο.                   

Ζ ζχκβαζε ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη θάζε ζπκβαιιφκελνο έιαβε απφ έλα πξσηφηππν , αθνχ ππνγξάθε-

θε φπσο πην θάησ. 

 

 

 

 

                    

ΟΗ         ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

 

        ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ         ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

 

 

 

 


