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                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ          ΑΔΑ:  

   3
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Γραφείο  Προμηθειών                                                                Καστοριά    03-11-2014  

ΤΗΛ.: 2467350626,621 

FAX : 2467350657 

E-mail: prom@kastoriahospital.gr 

Ταχ. Δ/νση:Μαυριωτίσσης Καστοριά  

Τ.Κ.:   52 100 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ.  8831/2014 

Πρόχειρου Διαγωνισμού 

για την προμήθεια Σάκων απορριμμάτων – Χαρτικών - Απορρυπαντικών, Εξοπλισμός κουζίνας - Ειδών 

Οικιακής χρήσης και Προϊόντων καθαρισμού, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή βάσει δείγματος 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   Πέμπτη 27/11/2014 και ώρα 11.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών (Κτίριο Διοίκησης) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Απορρυπαντικά-Είδη Οικιακής Χρήσης-

Χαρτικά-Σάκοι και τσάντες αποβλήτων- Προϊ-

όντα καθαρισμού  

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

19640000-4, 39830000-9 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ΄ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Απορρυπαντικά: 5.965,44€ 

Εξοπλισμός κουζίνας: 902,88€ 

Σάκοι & τσάντες αποβλήτων: 2.132,20€  

Χαρτικά: 837,38€ 

Προϊόντα καθαρισμού: 2.989,36€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

12.827,22€ με Φ.Π.Α.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ετήσια  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ       

ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου 

και τρίτων νόμιμες  κρατήσεις 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τμηματικά εντός 48 ωρών, κατόπιν τηλεφωνι-

κής ή έγγραφης παραγγελίας 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Εντός των αποθηκών του νοσοκομείου 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 

Α΄ 19/1-2-1995). 

1.2. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-

2007). 

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-

ξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 175/2005) 

και 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 25/2007). 

1.4. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.5. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001). 

1.6. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 

βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του 

Κ.Π.Δ.). 

1.7. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλ-

λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995). 

1.8. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα  

από εμπορικές επιχειρήσεις). 

1.9. Του Ν. 3861/2010, (άρθρο 2), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νό-

μων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 

1.10. Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

1.11. Τον Ν.4052, άρθρο 14, παρ. 7, (Φ.Ε.Κ. Α’ 41/1-3-2012) περί σύγκρισης των τιμών των οικο-

νομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευτα-

ία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό 

1.12. Τις διατάξεις του Ν.4152/12 Υποπαράγραφος Ζ.5: Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δη-

μοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) 

1.13. Το Άρθρο 157 του  Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014) «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων, προ-

μηθειών και υπηρεσιών» 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 

2.1. Την υπ’ αριθ. 3567/9-05-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & 

Κοιν. Αλληλεγγύης, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμά-

κων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2012. 

2.2. Την υπ’ αριθ. 6881/3-10-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης «Οδη-

γίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 

έτους 2012  
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2.3. Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με τα πρακτικό 83/9-12-2011 (θέμα 15
ο
)  και 

15/21-11-2013 (θέμα 4
ο
) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

2.4. Την υπ' αριθ. 114/18-06-2014 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγω-

νισμού για την προμήθεια Χαρτικών – Απορρυπαντικών - Ειδών Οικιακής χρήσης - Σάκων πλαστι-

κών –Σάκων Ειδικής χρήσης - Προϊόντων καθαρισμού, συνολικού προϋπολογισμού  37.039,50€ με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και την τροποποιητική αυτής, υπ΄αριθμ. 129/27-06-

2014 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η επαύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

κατά 2.000,00€, ήτοι στα 39.039,50€ 

2.5.  Την υπ' αριθ. 190/21-10-2014 απόφαση του Δ.Σ. για την επαναπροκήρυξη του παραπάνω δι-

αγωνισμού, βάσει του Π.Δ. 118/07, για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ή κα-

τατέθηκε μόνο μία ή έγινε τελικά αποδεκτή μία μόνο προσφορά 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια, 1) Σάκων απορριμμάτων με επί μέρους προϋπολογισμό 

2.132,20€,  2) Χαρτικών με επί μέρους προϋπολογισμό 837,38€, 3) Απορρυπαντικών με επί μέρους προϋπολο-

γισμό 5.965,44€, 4) Προϊόντα καθαρισμού με επί μέρους προϋπολογισμό 2.989,32€ και 5) Ειδών Οικιακής 

χρήσης με επί μέρους προϋπολογισμό 902,88€, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και των 

φορέων ευθύνης του, για ένα έτος.  

1) Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 12.827,22€ ευρώ, συμπερι-

λαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

2) Πίνακας με την προϋπολογισθείσα αξία ανά κωδικό είδους και αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων 

ειδών  γίνεται στο παράρτημα Α΄ και Β΄ της παρούσας.  

3) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια των ειδών θα υλοποιηθούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές 

κ.λ.π.). 

4) Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου 

Καστοριάς.  

5) Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 27-11-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., και 

τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Μαυριωτίσσης - Καστοριά).  

6) Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του 

διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 26-11-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30.  

7) Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των ζητούμενων ειδών. 

8) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Επιτροπή του 
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Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3
ο
 του παραρτήματος Γ΄ (γενικοί όροι 

διακήρυξης διαγωνισμού). 

9) Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, 

εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  

10) Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

  δ) Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υπο-

βάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβα-

ση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

11) Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακά-

τω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

 

 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ CPV 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διοικητής α.α 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 

 

 

Τζιάμαλης Μάριος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ CPV 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

1. 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 5.965,44€ 

2. 39220000-0 

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, Ε-

ΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

902,88€ 

3. 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ 
2.132,20€ 

 

4. 33760000-5 ΧΑΡΤΙΚΑ 837,38€ 

5.  39830000-9 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2.989,32€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.827,22€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

ΠEΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Α. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 

Β. ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

Γ. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Δ. ΧΑΡΤΙΚΑ 

Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

Α.ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 

ΚΩΔ. 

ΔΙΑΧΕΙ-

ΡΙΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫ-

ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

450202 1 

Αφαλατικό πλυντ. πιάτων 

– ρούχων επαγγελματικό Τεμ. 4 λίτρων 25 Τεμάχιο 167,50 

450015 2 

Λευκαντικό ρούχων (λίτ-

ρα) Τεμ. 10 κιλών 10 τεμάχιο 280,00 

450222 3 

Μαλακτικό ρούχων (λίτ-

ρα) Τεμ. 4 λίτρων 100 τεμάχιο 176,00 

450013 4 Πολτός (1 κιλού) Κιλά 150 Κιλά 339,75 

450008 5 

Σκόνη γενικού καθαρισ-

μού (τύπου VIM – ROLLI 

) 

Τεμάχιο ( 500 gr 

περίπου ) 250 τεμάχιο 235,00 

450001 6 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 

Τεμάχιο 4,2  

κιλών 260 

Συσκευα-

σία 301,60 

450201 7 

Υγρό στεγνωτικό – Γυα-

λιστικό  για επαγγελματι-

κά πλυντήρια πιάτων 

Τεμάχιο ( 4 λίτ-

ρων περίπου) 15 τεμάχιο 117,30 

450188 8 Υγρό για άλατα 

Τεμάχιο ( ενός 

λίτρου περίπου) 150 τεμάχιο 390,00 

450118 9 

Υγρό καθαρισμού δαπέ-

δων 

Τεμάχιο ( 4 lit. 

περίπου ) 150 τεμάχιο 252,00 

450223 10 

Υγρό καθαρισμού δαπέ-

δων 

Τεμάχιο (750 

gr.- 1 

lit.περίπου) 100 τεμάχιο 86,00 

450185 11 

Υγρό για καμένα λίπη κο-

υζίνας επαγγελματικό 

4 λίτρων 

10 τεμάχιο 104,80 

450113 12 

Υγρό απορρυπαντικό πιά-

των 

Τεμάχιο ( 4 λίτ-

ρων περίπου) 50 τεμάχιο 120,00 

450082 13 

Υγρό πλυσ. Αυτοκινήτων 

GOL-PLAS Τεμ. 4 λίτρων 10 Τεμάχιο 50,00 
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450010 14 

Υγρό πιάτων για πλύσιμο 

στο χέρι Τεμ. (800 ml) 120 τεμάχιο 126,00 

450201 15 

Υγρό πιάτων για πλύσιμο 

για επαγγελματικά πλυν-

τήρια 

Τεμάχιο ( 4 λίτ-

ρων περίπου) 50 τεμάχιο 391,00 

450014 16 

Υγρό καθαρισμού τζαμιών  

με σύστημα ψεκασμού 

Τεμάχιο (450 

ml) 250 τεμάχιο 125,00 

450112 17 Υδροχλωρικό οξύ 

Τεμάχιο ( 450 

gr. περίπου) 50 τεμάχιο 13,00 

450002 18 

Διάλυμα υποχλωριώδους 

Νατρίου ( Χλωρίνη ) 

Τεμάχιο ( 2 λίτ-

ρων περίπου) 1050 τεμάχιο 1.575,00 

                ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ        4.849,95 

  

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩ-

ΔΙΚΟ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ»  5.965,44 

 

Β. ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

      

450059 1 

Βάζα γυάλινα παρασκευ-

ασμάτων με καπάκι 

διαφόρων διασ-

τάσεων 50 Τεμάχιο 265,00 

450041 2 

Κουτάλια πλαστικά μιας 

χρήσεως λευκά μεγάλα 

φαγητού Συσκ.10 τεμ. 500 

συσκευα-

σίες 115,00 

450213 3 

Κουτάλια πλαστικά μιας 

χρήσεως λευκά μεγάλα 

φαγητού Συσκ.100 τεμ. 120 

συσκευα-

σίες 

132,00 

450047 4 

Μαχαίρια μιας χρήσεως 

λευκά φαγητού Συσκ.100 τεμ 100 

συσκευα-

σίες 147,00 

450040 5 Οδοντογλυφίδες Συσκ.1000τεμ. 20 

συσκευα-

σίες 13,20 

450214 6 

Πιρούνια πλαστικά μιας 

χρήσεως λευκά φαγητού Συσκ. 100 τεμ. 15 

συσκευα-

σίες 11,85 

450046 7 

Πιάτα πλαστικά μιας χρή-

σεως λευκά φαγητού Συσκ. 20 τεμ. 50 

συσκευα-

σίες 50,00 

          ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ          734,05 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙ-

ΚΟ ΕΙΔΟΥΣ « ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟ-

ΥΖΙΝΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ»   902,88 
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Γ. ΣΑΚΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

    

450032 1 

Σακούλες απορριμμάτων - 

οικιακής χρήσης με κορ-

δόνι  διαστάσεων 52 Χ 75 

cm περίπου 

Ρολό των 10 

τεμαχίων 3.000 ρολό 1.350,00 

450034 2 

Σακούλες φαρμακείου χει-

ρός (τύπου τσάντα) διάσ-

τασης 60 Χ 30 cm περίπου Κιλά 50 Κιλά 132,50 

450033 3 

Σακούλες απορριμμάτων - 

γραφείου  διάστασης 30 X 

45 cm περίπου 

ρολό των 10 τε-

μαχίων 700 ρολό 196,00 

450100 4 

Σακουλάκια τροφίμων δι-

άστασης 45 Χ 55 cm περί-

που 

Συσκευασία 50 

τεμαχίων 50 

συσκευα-

σίες 55,00 

          ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ        1.733,50 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙ-

ΚΟ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»   2.132,20 

Δ. ΧΑΡΤΙΚΑ 

450171 1 

Χαρτοπετσέτες 28 X 28 

cm εκ.1000gr πακέτο 750 τεμ. 180 πακέτο 424,80 

450088 2 

Χαρτοσακούλα ΒΕΝΙΖΑΛ 

για σάντουιτς 12Χ28 cm Κιλά 80 Κιλά 256,00 

          ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ          680,80 

   

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙ-

ΚΟ ΕΙΔΟΥΣ «ΧΑΡΤΙΚΑ»  837,38 

 

 
Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

  

  

450138 

1 

Γάντια ελαστικά διάφορα 

νούμερα ( 6- 10 ½’) σε 

ζεύγη 

ζεύγη 20 

 ζεύγη 44,80 

450019 
2 

Εντομοκτόνα (για μύγες-

κουνούπια) 400ml 
τμχ 25 

Τεμ. 78,50 

450083 

3 

Μεμβράνη διάφανη για 

τρόφιμα σε ρολά των 20 

μέτρων 

ρολά 150 

Τεμ. 

591,00 

450081 

4 

Πιγκάλ τουαλέτας λευκού 

χρώματος με κυκλική βά-

ση διαμ.10εκ. και ύψος 

12εκ. με βούρτσα 35 εκ. 

τμχ 20 

Τεμ. 

31,80 
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450017 

6 Σύρμα χονδρό ( φούσκες) τμχ 160 

Τεμ. 

72,00 

450024 

5 

Σφουγγάρια με σύρμα κο-

υζίνας τύπου SCOTCH 

BRIGHT κανονικό μέγε-

θος 

τμχ 20 

Τεμ. 

2,54 

450023 
6 

Σφουγγάρια τύπου 

VETTEX νούμερο 3  
τμχ 500 

Τεμ. 

75,00 

450093 7 Αφρόλουτρο 750ml/τεμ τμχ 30 Τεμ. 90,00 

450142 
8 

Εντομοαπωθητικό για έρ-

ποντα έντομα 
τμχ 25 

Τεμ. 

54,75 

45006 
9 

Κοντάρι αλουμινίου τη-

λεσκοπικό 
τμχ 5 

Τεμ. 

51,75 

450054 

10 

Κοντάρι αλουμινίου βιδω-

τό για σκούπα ή σφουγγα-

ρίστρα 

τμχ 15 

Τεμ. 

7,20 

450053 
11 

Ξαραχνιάστρα τοίχου - 

οροφής 
τμχ 10 

Τεμ. 

23,00 

450066 12 Πρέσσα στραγγίσματος τμχ 5 Τεμ. 143,00 

450027 
13 

Σαμπουάν παιδικό 

750ml/τεμ 
τμχ 35 

Τεμ. 

122,50 

450204 
14 

Σύρμα λεπτό κουζίνας 

(κουλούρα) 
τμχ 10 

Τεμ. 

30,30 

450058 
15 

Σύστημα για κοντάρι σφο-

υγγαρίσματος (κεφαλή) 
τμχ 10 

Τεμ. 

26,00 

450144 

16 

Σκούπα πλαστική βιδωτή 

(συμβατή με το προανα-

φερθέν κοντάρι α/α 13) 

τμχ 40 

Τεμ. 

32,40 

450025 

17 

Σφουγγαρίστρα επαγγελ-

ματική τύπου WETTEX 

(ανταλλακτικό) 

τμχ 100 

Τεμ. 

265,00 

450123 

18 

Σφουγγαρίστρα οικιακή, 

βιδωτή, με νήμα (συμβατή 

με το προαναφερθέν κον-

τάρι, α/α 70) 

τμχ 20 

Τεμ. 

26,00 

450006 

19 

Υγρό κρεμοσάπουνο για 

πλύσιμο χεριών 330ml/τεμ 

περίπου, ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

τμχ 220 

Τεμ. 171,60 

450099 
20 

Υγρό κρεμοσάπουνο για 

πλύσιμο χεριών 4l/τεμ  
τμχ 200 

Τεμ. 484,00 

450063 21 Φαράσι πλαστικό τμχ 8 Τεμ. 7,20 

          ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ          2.430,34 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙ-

ΚΟ ΕΙΔΟΥΣ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» 2.989,32 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.                                        12.827,22 
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Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών 

του Νοσοκομείου και των φορέων ευθύνης του, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα 

προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον 

προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα 

διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.  

 

 

 

 

 

 

Ο Διοικητής α.α 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 

 

 

Τζιάμαλης Μάριος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

 

 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα α-

παραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), συνεταιρισμοί και ενώ-

σεις προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα κατασκευής και εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 

11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:  

α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισ-

θείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007), όπως ορίζεται στο άρθρο 

8 παρακάτω.  

ii. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπ-

τωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. 

α΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 

2 και στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007 κατάσταση. 

iii. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους 

(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007) 

iv. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα   δηλώνεται: i) ότι δεν υφίσ-

τανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή 

τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή 

άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,  iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοι-

χεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και 

v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώ-

ση, και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετεί-

ται σε δύο αντίγραφα η τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης Πλήρη και λεπτο-

μερή τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών 

(όπου αυτές υπάρχουν) 

 

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου το-

ποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), 

η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) ανά μονάδα μέτρησης κάθε προσφερόμενου 

είδους. Για τις συσκευασίες η τιμή θα δοθεί ανά συσκευασία μόνο αν περιλαμβάνει επακριβώς τις ζη-

τηθείσες ποσότητες. Διαφορετικά θα δοθεί τιμή τεμαχίου ή κιλού.  

 Οι τιμές θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή , η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση 

διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 

ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λει-

τουργία του υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια 

είδη και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γίνει σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με 

αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής 

προσφορών (Ν.4052, άρθρο 14, παρ. 7). Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέ-

ρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται (Ν.3918/11. άρθρο 13). 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 

Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή 

πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική 

παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρό-

κειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγρα-

φης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: 

i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυ-

τικότερα: 

 α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δι-

καστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κά-

ποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκο-

πίας.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κα-

τά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσε-
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ων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι ε-

ξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δι-

καστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/2007.  

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστα-

σής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. 

α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 

και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.  

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώ-

σεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό δι-

αδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπ-

τώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού 

μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστα-

σης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δι-

καστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/2007.  

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικα-

σίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμό-

δια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγ-

γεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάρι-

ση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πισ-

τοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμε-

τέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

δ) Οι Συνεταιρισμοί:  

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.Δ. 118/2007. 

ε)  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 

ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντικαταστα-

θούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 
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στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκ-

ριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

4. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 

τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγ-

χο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται 

όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγη-

σης των προσφορών. 

5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του Π.Δ. 

118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέ-

χεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την 

προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά 

την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διε-

υκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 

εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέ-

χονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα 

(180) μέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να 

παρατείνουν την προσφορά του. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζη-

τηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλε-

πόμενο από την διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007 

7. Επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενο είδος, όχι περισσότερες από μια, με την υποχρέωση να 

κατονομάζεται ρητώς η κύρια και η εναλλακτική προσφορά. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μιας εναλλακτι-

κής προσφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη ουδεμία των εναλλακτικών προσφορών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3o 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

    Όλοι οι προσφέροντες πρέπει οπωσδήποτε μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα  εις διπλούν.  

Τα δείγματα αυτά πρέπει να φέρουν τον κωδικό αριθμό του προϊόντος, την σφραγίδα της Εταιρείας, την υπογ-

ραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους. Τα δείγματα θα κατατεθούν για 

κάθε είδος εις διπλούν και  θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και 4 εργάσιμες ημέρες από την ε-

πομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται α-

παραίτητα στον φάκελο με τα Τεχνικά στοιχεία. Τα δείγματα θα συνοδεύει δελτίο αποστολής με την ένδειξη 

(Δείγματα δωρεάν). 

   Τα δείγματα των ειδών που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο καθ΄ όλη την διάρκεια της 

σύμβασης για σύγκριση με τα προσκομιζόμενα. Τα υπόλοιπα εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστραφούν 

κατά την διαδικασία του ελέγχου, θα επιστραφούν μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή α-

νάθεσης με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡOΣΦOΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΥ 

 

1. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των 

προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Η κατακύρωση θα 

γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως α-

ποδεκτές με βάση, τα κατατιθέμενα δείγματα, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
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2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από πρoηγoύμεvη γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,  

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την προσφορά με χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισ-

σότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

ή (εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8α του ιδίου Π.Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την προσφορά με την  αμέσως επόμενη χαμη-

λότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογη-

τικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 

1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων 

α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση συμμε-

τοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον 

από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα 

αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.του Π.Δ. 118/2007. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση της σχετικής κατακυρω-

τικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Αυτός υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης, 

προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υ-

πογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισή-

γηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής από-

φασης μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007, που 

υποβάλλονται από τον μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 

προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υ-

ποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 

επί τοις εκατό (010%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μικρότερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του 

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφα-
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σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του 

Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005). 

2. Στους ενδιαφερόμενους  παρέχεται δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων της 

Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 Ν. 2955/2001). 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8
Ο

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 

θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με το ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 

επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Στην περίπτωση υπο-

βολής προσφοράς για μέρος των ζητούμενων ειδών η αξία της Ε.Ε. θα υπολογιστεί επί του επιμέρους προϋ-

πολογισμού του κωδικού είδους στο οποίο αφορά η προσφορά 

Για να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή ως προς το ποσό, ο κάθε προμηθευτής που μετέχει στο διαγω-

νισμό υποχρεούται να καταθέσει μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών δήλωση σχετικά με τον αριθμό 

των κωδικών που προσφέρει. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε  ή ανατέθηκε η προμήθεια, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) μέ-

ρες από την υπογραφή της σύμβασης . 

 

2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυη-

τική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική πα-

ραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο πο-

σό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ,πλην της κράτησης  0,25% υπέρ  του Δημοσίου, υπό-

κεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ  ΟΓΑ. 

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του 

Π.Δ.118/2007. 

Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει απαραίτητα να είναι απόλυτα    σύμφωνες με το συ-

νημμένο υπόδειγμα.  

ΑΡΘΡΟ  9
Ο

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη, με δικά του μεταφορικά  μέσα, εντός των αποθηκών του 

Νοσοκομείου, τμηματικά (ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου) και εντός 48 ωρών, κατόπιν έγγραφης ή 

τηλεφωνικής παραγγελίας, μόνον της Διαχείρισης Πλυντικών του Νοσοκομείου και σε εργάσιμες ημέρες και 

ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 8.00 – 14.30). 

Σε περίπτωση που η παράδοση δεν γίνει μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες  από το νόμο κυρώσεις. 

Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή με βάση τις νόμιμες δια-

δικασίες που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ  10
Ο

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ 

1. Ο προμηθευτής πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απo τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και 

απo κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει απo αυτήν, με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. του Νοσοκομείου, 

ύστερα απo γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. 
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Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από 

αίτησή του. 

2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: 

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

Νοσοκομείου. 

-  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα 

παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που  γίνεται σε 

βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με 

απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007. 

3. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς 

όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του 

άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.   

4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της 

παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπό-

μενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που 

ορίζει το άρθρο αυτό. 

5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται 

και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή 

εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η  εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει  σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία μετά την παράδοση και την 

οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Γ.Ν.Καστοριάς, και 

αφού προσκομισθούν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

Τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν βαρύνουν οι εξής κρατήσεις που διέπονται από τον Ν. 1797/88 : 

  i) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων,  

   άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50% 

  ii) Υπέρ τρίτων (άρθρο 3, Ν.3580/2007) : 2% 

        iii)   Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

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

Επί του ποσού της πρώτης από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 

ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου 

(άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμοι και διατά-

ξεις. 

 

Ο Διοικητής α.α 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 

 

 

Τζιάμαλης Μάριος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  

1. Αφαλατικό   
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να διασπά τα επίμονα άλατα ασβεστίου και παράλληλα να τα απομακρύνει  

Να συμβάλει στην καθαριότητα και υγιεινή των επιφανειών.  

Να είναι κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια καθώς και για σκεύη κουζίνας  

( μπεν-μαρι, βραστήρες, χύτρες) 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Πυκνό φωσφωρικό οξύ > 30% 
Περιέχει μη ιονική τασιενεργά λιγότερα από 5 % και κατιονικά τασιενεργά  

λιγότερο από 5% 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Εμφάνιση διαυγές κόκκινο υγρό  

ΡΗ 1.0 + 0.5 

Ιξώδες < 5  Cp   ( ΔΥΝΑΜΙΚΌ ) Ευδιάλυτο στο νερό 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η συσκευασία θα είναι σε δοχεία 4 λίτρων 
 

3. Μαλακτικό ρούγων  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τασιενεργά 3%  

Διαλυτά σε αιθανόλη 3%  

ΡΗ ( ως έχει)   3,5  

Περιέχει άρωμα 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η συσκευασία θα είναι 4 λίτρων. 

 

5.Σκόνη γενικού καθαρισμού [ τύπου VIM-ROLI ] 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

PH υδατικού διαλύματος 1%   9-10 

< 5% Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, φωσφορικές ενώσεις, αρωματικές ουσίες. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η συσκευασία θα είναι 500gr. 

 

6.  Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων  (σκόνη) ρυθμιζόμενου αφρού 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Το προϊόν αυτό θα είναι κοκκώδες προϊόν Πύργου Ξηράνσεως ομοιόμορφου εμφανίσεως, οιαδήποτε δε συσ-

σωμάτωση που εμφανίζεται κατά την αποθήκευση θα πρέπει να θραύεται με το χέρι. Οι κόκκοι αυτού θα δια-

λύονται εύκολα στο νερό και δεν θα συσσωματώνονται κατά την ροή του ύδατος μέσω της ειδικής θέσεως α-

ποθέσεως του απορρυπαντικού στο πλυντήριο. Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι ε-

πιβλαβή στα καθαριζόμενα υφάσματα ούτε στις πλυντικές μηχανές. 
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Τα απορρυπαντικά θα είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού, ώστε κατά την εργασία δεν θα παρατηρείται αφρισμός 

που θα παρεμποδίζει την λειτουργία του πλυσίματος, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστά-

σεις του πλυντηρίου.  

 

Οσμή 

Το απορρυπαντικό δεν θα έχει οσμή κηροζίνης, ταγγή ή ιχθυώδη και δεν θα μεταδίδει τέτοιες οσμές στα πλε-

νόμενα υφάσματα. Αντίθετα είναι επιθυμητό να είναι ελαφρά αρωματισμένο.  

 

Πίνακας αναλυτικών στοιχείων  

Σύνολο ενεργών επιφανειοδραστικών συστατικών (ανιονικών, μη ανιονικών) 

          min11% 

- Σαπούνι 0.8-2 % 

- Φωσφορικά ως Ρ2θ2                                                                min    12%                            

- Πυριτικά ως 8ί02                                                                                                              2 - 6%                                   

- Νατριο-καρβοξυ-μεθυλοκελλουλόζη                                          0,5 - 1 % 

η άλλη ουσία με ανάλογη δράση                                                                                            

- Δοκιμή υπρελευκαντικού ( οπτικού λαμπρυντικού)               θετική                                  

- Υπερβορικό νάτριο ( λευκαντικό )                                         min 15 %                               

-Υγρασία                                                                                    max  9 %                    

-ΡΗ υδατικού διαλύματος 1%                                                    9 - 1 1                   

 

Λοιπές απαιτήσεις 

Το απορρυπαντικό πρέπει να διέλθει επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία προς τον έλεγχο του αφρισμού και της 

εν γένει συμπεριφοράς. 

Συσκευασία 

Η περιεκτικότητα κάθε συσκευασίας θα είναι 4,2 περίπου κιλά 

 

7. Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ενεργά επιφανειοδραστικά ( μη ιονικά )    min 7 % 

Κιτρικό οξύ min 2 % 

Διαλύτης                                                     min 2 % 

Να μη μένουν κηλίδες στα σκεύη σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και σκευών. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η συσκευασία θα είναι σε δοχεία 4 λίτρων 

 

9. Υγρό καθαρισμού επιφανειών  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρού 

 Δεν θα αφήνει ίζημα 

 Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή 

 Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5% 

 Να περιέχει σαπούνι min 0,8% 

 Να περιέχει διαλύτη min 4% 

 Να δίνονται οδηγίες χρήσεως 

 Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας 

 Να διατίθενται σε συσκευασία 4 έως 6 λίτρων 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η συσκευασία θα είναι σε δοχεία 4 λίτρων και  750ml.- 1l. περίπου 

 

 

11.Καθαριστικό φούρνων σε μορφή gel   
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να είναι ισχυρό αλκαλικό προϊόν κατάλληλο για περιοδικό καθαρισμό  

φούρνων, γκρίλ , εστιών με ισχυρούς ρύπους 

Το μίγμα του να περιέχει αλκάλια τασιενεργά και διαλύτες ώστε να  

απομακρύνει τις καρβουνίλες. 

Να είναι παχύρευστο ώστε να προσκολλάται σε κάθετες επιφάνειες. 

Εμφάνιση παχύρευστο υγρό 

Ρΐι αδιάλυτου > 13 

Ειδικό βάρος ( 20° ) 1,06 

Ιξώδες 1200-1660 cο Ρ ( δυναμικό ) 

Ευδιάλυτο σε κρύο νερό 

Υδροξείδιο του νατρίου 5-15% 

Άλας νατρίου σουλφωνομένης αλκοόλης < 5% 

Μη ιονικά τασιενεργά < 5 % 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η συσκευασία θα είναι σε δοχεία 4 λίτρων 

 

12. Υγρό απορρυπαντικό πιάτων στο γέρι  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Να είναι υγρό 

 Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%  

 Να περιέχει μη ιονικά min 2% 

 Να περιέχει NaOH min 8% 

 Να έχει PH υδατικού διαλύματος 1%, 6-8 

 Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα καφές,αυγό κ.τ.λ.) 

 Να δίνονται οδηγίες χρήσεως 

 Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας 

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένω-

σης 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Η συσκευασία θα είναι σε δοχεία  4 και 800 ml. λίτρων 

 

14. Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τιπολυφωσφωρικό Να      min 10 % 

ΝαΟΗ min 8 % 

Υποχλωριώδες Να σε ενεργό χλώριο min 1 % 
 

Λοιπές παρατηρήσεις 

Το απορρυπαντικό πρέπει να διέλθει επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο αφρισμού και της εν γένει 

συμπεριφοράς. Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών σε συνδυασμό με το στεγνωτι-

κό πλυντηρίου πιάτων 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η συσκευασία θα είναι σε δοχεία 4 λίτρων 

 

 

 

16. Απορρυπαντικό καθαρισμού τζαμιών   
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5% 

 Να περιέχει οργανικό Διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6% 

 Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το 

στέγνωμα 

 Να δίνονται οδηγίες χρήσεως 

 Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας 

 Τασιενεργά συστατικά 0,53 % 

 ΡΗ ( ως έχει) 11  

 Ειδικό βάρος 992 gr/ml 

Να μην αφήνει θάμπωμα στα τζάμια μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η συσκευασία θα είναι σε φιάλες 750 ml και 4 λίτρων. 

 

19. Χλωρίνες  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο        min 4% 

Καυστικό Να min 0.3 % 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η συσκευασία θα είναι σε φιάλες 2 λίτρων 

 

Γ. ΣΑΚΟΙ & ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

* ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΜΑΥΡΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ 

Το χορηγούμενο είδος θα είναι μαύρου χρώματος από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, θα έχει σχήμα ορθογω-

νίου με πτυχωτές πλευρές ( αναδιπλώσεις) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για 

την οποία προορίζεται. Επίσης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις κάτωθι προδιαγραφές. 

1. Για δοκίμια παράλληλα προς την κατεύθυνση του extruder (extrousion ciretion)  

1 Αντοχή στο σημείο διαρροής  

( stress at yield ) 

100 

Κg/cmι
2 

Κατά  ASTM D 638 

2 
Αντοχή στη θραύση 

230 

Κg/cmι
2 

Κατά ASTM D 882 

3 Επιμήκυνση στη θραύση 300% Κατά ASTM D 882 

 

2. Για δοκίμια κάθετα προς την κατεύθυνση ροής του extruder ( trasverce ciretion) 

 

1 Αντοχή στη θραύση (stress at 

break) 

170 

Κg/cmι
2 

Κατά ASTM D 882 

2 Επιμήκυνση στη θραύση 590% Κατά ASTM D 882 
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(ecolation at break) 
3 
 

Πυκνότητα υλικού 
0,910 gr/CC -
0,925 gr/CC 

Κατά ASTM D 1505 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1) Μεγάλοι ( 110 Χ 85 cm) βάρος 110 +_5% γρ.  

2) Μεσαίοι ( 85 Χ65 cm ) βάρους 60 +_ 5% γρ. 

 

Δ. ΧΑΡΤΙΚΑ 

1. Επαγγελματικά ρολά xαρτιά υγείας   

 

Πρέπει να είναι σε ρολό 500 γραμμαρίων για να χωρούν στις υπάρχουσες συσκευές 

Να είναι δίφυλλα 

Να κατασκευάζονται από 100 % πρωτογενή χαρτοπολτό και όχι ανακυκλωμένο. 

Ο ανακυκλωμένος χαρτοπολτός για να ξαναλευκανθεί χρειάζεται κάποια χημικά που το καθιστούν επικίνδυνο 

για τη χρησιμοποίηση του σε ευαίσθητες περιοχές του σώματος αλλά και του αφαιρούν κάποιες φυσικές ιδιό-

τητες όπως η υδατοδιαλυτότητα, η απορροφητικότητα και γενικά όλα τα προτερήματα του παρθένου χαρτιού. 

 

2. Χαρτιά υγείας  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Να είναι λεπτό, αντοχής στη χρήση και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. 

Να διατίθεται σε ρόλους 250 διπλών φύλλων με ανοχή ± 10%. Τα φύλλα να έχουν πλάτος 0,105μ. με ανοχή ± 

5% και το μήκος κυμαινόμενο από 0.10 μέχρι 0,14 μ. 

Ολικό μήκος ρολού min 25 μέτρα ± 10% 

Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διάτρηση είτε με πίεση πάντως κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος 

ο διαχωρισμός φύλου από φύλο να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξη 

του ρολού. 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Σύνθεση Πρωτογενής χαρτοπολτός 100% χημικός πολτός  

Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο για μονό φύλο 1 Χ1 8 gr ± 1 0 %   

Καθαρό βάρος ρολού min 90 gr (± 10 % )μαζι με το μαδρεν  

Απορροφητικότητα (απαιτούμενος χρόνος) Μέγιστος χρόνος 15 sec 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Το ρολό υγείας θα παραδίδεται από τον προμηθευτή συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτια, πλαστικούς σάκους η 

άλλα είδη συσκευασίας κατάλληλα για την μεταφορά και τη στοιβασία του χαρτιού.  

Σε κάθε συσκευασία εξωτερικά και με εμφανή τρόπο θα γράφονται οι επισημάνσεις που καθορίζονται από τις 

Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά 

 

3. Χαρτοπετσέτες  

Οι χαρτοπετσέτες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πρωτογενή χαρτοπολτό λευκού χρώματος και να μην 

περιέχουν ουσίες οι οποίες μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν, πρέπει δε να πολτοποιούνται 

εύκολα. Βάρος χαρτοπετσέτας σε γραμμάρια  

1,5 συν ,πλην 5% Καθαρό βάρος περιεχομένου 102 συν πλην 5 % . Όψη ( αφή ) πορώδης 

Διαστάσεις σε εκατοστά 28 Χ 28 με ανοχή 5 % Τέφρα 2.5 max %.  Απορροφητικότητα απαιτούμενος χρόνος 

max 10 sec.  

 

4. Χειροπετσέτες – Χαρτί ΒΟΧ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Οι χειροπετσέτες να είναι σε πακέτα. Κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική η χάρτινη θήκη και η λήψη των φύλ-

λων να γίνεται με ευκολία. Οι χειροπετσέτες θα είναι από πρωτογενή χαρτοπολτό λευκού χρώματος και δεν θα 

περιέχουν ουσίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν. 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αριθμός φύλλων πακέτου διπλά 200Χ 2 ± 10%  

Διαστάσεις χειροπετσέτας σε εκατοστά 25 Χ 21  

Σύσταση % min χημικός πολτός 80 Max μηχανικός πολτός 20 

Χρώμα λευκό Βάρος gr/ m
2
 40 

Απορροφητικότητα max 10 

 

 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Τα πακέτα θα είναι σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 20-40 τεμαχίων στην οποία θα αναγράφονται όλες 

οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία.  
 

5. Χαρτοσακούλα ΒΕΝΙΖΑΛ 

 

Χαρτοσακούλα για σάντουιτς θα είναι από πρωτογενή χαρτοπολτό λευκού χρώματος και δεν θα περιέχουν ου-

σίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν. 

Διαστάσεις 12Χ28 cm σε συσκευασία κιλών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθούν από τους 

προμηθευτές. 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………………. 

 

         Ημερομηνία έκδοσης  ……………… 

 

Προς το Γ.Ν. Καστοριάς  (πλήρη στοιχεία) 

 

Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ……………………….  

για ποσό ΕΥΡΩ ………………… 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι 

των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………. για την Εταιρία 

………………………………………………………….. οδός ………………………….. αριθμός …. (ή σε πε-

ρίπτωση Ένωσης προμηθευτών, για την Εταιρία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  

ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας 

τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών), ποσού ίσου προς το 2% της αξίας των προσφερομένων ειδών χωρίς 

το Φ.Π.Α., για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της ……………. ή τυχόν επανάληψή του,  

για την προμήθεια ………………………..… σύμφωνα  με την υπ’ αριθ. ………………... διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό  απορρέουσες υποχρεώ-

σεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και 

κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυ-

τήν. 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέ-

ρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου  ή μη της απαιτήσεως σας μέσα 

σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………  

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημε-

ρομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσί-

ου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί 

για την Τράπεζα μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

         

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 

 

                       Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 

 

Προς το Γ.Ν. Καστοριάς (πλήρη στοιχεία) 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 

για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  

 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός  

…………………….. αριθ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμ-

βαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας 

…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. 5032/2014 διακήρυξης του  Γ.Ν. Καστοριάς) 

και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή για ΕΥΡΩ 

…………………….... 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εται-

ρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2) 

………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχ-

ρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται προς εσάς με την 

παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,  να 

καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εται-

ρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή 

σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορί-

ζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερο-

μηνία λήξης της.       

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσί-

ου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί 

για την Τράπεζα μας.    

 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Σ   Υ   Μ   Β   Α   Σ   Η 

Προμήθειας ………………………….  (αξία ……………… €) 

Στην Καστοριά σήμερα …………. 2014…, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟ-

ΡΙΑΣ», που εδρεύει στην Καστοριά (Α.Φ.Μ …………………, Δ.Ο.Υ. Καστοριάς),  όπως εκπροσωπείται νό-

μιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ… 

…………………………………………………………………., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συν-

τομίας «Το Νοσοκομείο» και 

αφετέρου της ………….. εταιρίας με την επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Δ.Ο.Υ. ………………..)  [ή, ενδεχομένως,  της ένωσης των εταιριών α)…………….. 

…………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ…  ………………………. (οδός 

……………… αριθ. …,), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... 

…………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Προμηθευτής»,  

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Την αριθμ. 5032/2014  Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας Σάκων απορριμμάτων – 

Χαρτικών - Απορρυπαντικών και Ειδών Οικιακής χρήσης 

2) Την αριθμ. ……………… απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξι-

ολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού και κατακυρώθηκαν στην ανωτέρω εταιρία τα αναφερόμενα στην 

παρούσα σύμβαση, είδη του διαγωνισμού 

3) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του Π.Δ. 118/07 

 

 Το Νοσοκομείο αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθε-

ια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ……………………………………………………  

1.2. Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική  προσφορά του Προμηθευτή, που θεω-

ρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια και η ισχύς της αρχίζει από ……………... . 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

3.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη τμηματικά, με δικά του μεταφορικά μέσα εντός των α-

ποθηκών του Νοσοκομείου (ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου) και εντός 48 ωρών, κατόπιν έγγραφης 

ή τηλεφωνικής παραγγελίας, μόνον της Διαχείρισης Πλυντικών του Νοσοκομείου και σε εργάσιμες ημέρες και 

ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 8.00 – 14.30). 

3.2. Σε περίπτωση που η παράδοση δεν γίνει μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον προμηθευτή, 

του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες  από το νόμο κυρώσεις. 
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3.3. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από Επιτροπή που θα ορίσει η Υπηρεσία. Ο 

έλεγχος της ποσότητας και της ποιότητας των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, 

τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του Προμηθευτή, τα 

παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως, ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ 

4.1. Ο προμηθευτής πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απo τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και 

απo κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει απo αυτήν, με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. του Νοσοκομείου, 

ύστερα απo γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από 

αίτησή του. 

4.2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: 

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

Νοσοκομείου. 

-  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα 

παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που  γίνεται σε 

βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με 

απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007. 

4.3. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς 

όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του 

άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.   

4.4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της 

παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπό-

μενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που 

ορίζει το άρθρο αυτό. 

4.5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής 

ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την 

κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1. Ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. 

………………/………-2014… εγγυητική επιστολή  τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το 

οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του υλικού έργου 

(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-2014… 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
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6.1.  Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παρα-

λαβή από το Νοσοκομείο, με βάση την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυ-

τικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 

άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 

είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερό-

τητας κ.λ.π.) 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. 5032/2014 διακήρυξης.                   

Η σύμβαση συντάχθηκε εις διπλούν και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα πρωτότυπο , αφού υπογράφη-

κε όπως πιο κάτω. 

 

 

 

 

                    

ΟΙ         ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

        ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ         ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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