
                                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ψ.Ν.Α.   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ
TMHMA :    OIKONOMIKOY                     ΧΑΪΔΑΡΙ  11/6/2014
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ : 213 2046170 - 171
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8432/729302
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ( ΚΑΕ  1529 )

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  12.000 €  ΣΥΜΠ/ΝΟΥ   Φ.Π.Α.

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16 /07/2014 ΚΑΙ   ΩΡΑ   10:00 ΠΡΩΙ  ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

                                           
                                                   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ( ΚΑΕ  1529 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ
12.000 €  ΣΥΜΠ/ΝΟΥ   Φ.Π.Α ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ ΟΠΩΣ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄    
 
Το  Ψ.Ν.Α.  “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (φεκ 19/Α/95) “Προμήθειες του Δημοσίου
      τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07
3. Τις  διατάξεις  του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ

386/Β/25-5-89).
4. Την αρ. 1643/722513 απόφαση του Προέδρου του Νοσοκομείου

         
Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

 Μειοδοτικό Διαγωνισμό απ ευθείας  ανάθεσης  για  την προμήθεια  ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
όπως  ορίζονται  στο  Παράρτημα  Α,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της
παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ  1Ο 
 Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτές  επιχειρήσεις  (νομικά  πρόσωπα)  που
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. 
ΑΡΘΡΟ  2Ο 
 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:



1.Έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν
στην  προσφορά υπάρχει  οποιαδήποτε  προσθήκη ή  διόρθωση,  πρέπει  αυτή  να  είναι
μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
2.Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα  Γραμματείας και να πρωτοκολληθούν. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 
  Οι προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους προσφέροντες  για 120 ημερολογιακές
ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.
  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
μας πριν από την λήξη αυτής.
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  ανά  είδος,  από  εκείνους  των  οποίων  οι  προσφορές  θα  έχουν
κριθεί  ως  αποδεκτές  με  βάση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της
διακήρυξης.
Η  προσφορά   υποβάλλεται   για  το  σύνολο  των  ζητουμένων   ειδών  (για  όλες  τις
κατηγορίες των ειδών)  ή  για κάθε κατηγορία είδους, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, χωρίς
Φ.Π.Α. και με τον Φ.Π.Α. αναφέροντας το ποσοστό αυτού. 
Οι  τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών
για όσα υπάρχουν  στο παρατηρητήριο τιμών
10.  Οι  προμηθευτές  θα  ακολουθούν  αυστηρά  τους  Α/Α  των  ζητουμένων  ειδών
( παράρτημα Α΄. της παρούσης)  (στην τεχνική –οικονομική προσφορά και δείγματα ). 
Οι  προμηθευτές,  για  την  καλύτερη  αξιολόγηση  των  προσφερόμενων  ειδών,  θα
προσκομίσουν δωρεάν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα δείγματα θα φέρουν
αυτοκόλλητη  ετικέτα  που  θα  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία  του  προμηθευτή
καθώς και τον Α/Α του είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη. Μη κατάθεση δειγμάτων για
τα προσφερόμενα είδη συνιστά την απόρριψη της προσφοράς για τα είδη αυτά.   

ΑΡΘΡΟ 4Ο 
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση των προς προμήθεια  ειδών  σε άλλον  προμηθευτή
από τον προσφέροντα στον οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια.

  ΑΡΘΡΟ 5Ο 
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής:
Α)  Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Β)  Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής)

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
  Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου,  και τη θεώρηση
του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της ή του  Παρέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

   ΑΡΘΡΟ 7Ο 
  Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

I. 1,536%  συνολικά επί της καθαρής αξίας  υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. με χαρτόσημο
και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

II.  Παρακράτηση  φόρου  4%  (άρθρο  55,  Ν.2238/94)  επί  της  καθαρής
αξίας.

III. Κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το Ν. 3580/07



IV.  Παρακράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ     0,10% επί της καθαρής αξίας
πλέον Χαρτόσημο 3% και 20%  υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 8ο 

  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των
16.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 9Ο 
1.   Για  ότι  δεν  προβλέπεται  στη  παρούσα  διακήρυξη,  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  Ν.
2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

2.    Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

                                                                                 
                                                             Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                        

                                                          ΙΣΙΔΩΡΟΣ  ΠΡΩΙΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

1) ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΠΛΙΝΑ ή ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΛΕΥΚΗ 1500 ΜΕΤΡΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 4.000,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23% 

1. Να είναι από βαμβάκι  35% και  65% πολυεστέρα

2. Να έχει βάρος ανά τμ 190 γραμ.

3. Να έχει φάρδος 160 εκατ.

4. Να μην παρουσιάζει απώλεια με το πλύσιμο περισσότερο από 2% (στήμονα και κρόκης)

5. Να είναι ελεύθερη από κόλλα

6. Να είναι αντιστατική 

7. Να είναι απορροφητική

8. Να είναι δροσερή

9. Να είναι ανθεκτική (στο νερό, στον ιδρώτα, στο σαπούνι, στο ηλιακό φως, στο χλώριο, στο έντονο πλύσιμο)

10. Να μην αφήνει ινίδια

11. Να μην περιέχει φυτικές ή λιπαρές ουσίες

12. Να διαθέτει σήμανση CE

2) ΥΦΑΣΜΑ   ΣΙΝΔΟΝΙΩΝ   ΚΑΜΠΟΤ ΛΕΥΚΟ 2500 ΜΕΤΡΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 8.000,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23% 

1. Να είναι από βαμβάκι 100% αρίστης ποιότητας, καλά εκκοκισμένο χωρίς ξένες ουσίες, ομοειδή, λεπτό φυσικού χρώματος
2. Να έχει βάρος ανά τμ 210 γραμ

3. Να έχει φάρδος 165 ή 170 εκατ.
4. Να μην παρουσιάζει απώλεια με το πλύσιμο περισσότερο από 2%
5. Να είναι αντιστατικό
6. Να είναι απορροφητικό
7. Να είναι δροσερό



8. Να είναι ανθεκτικό (στο νερό, στον ιδρώτα, στο σαπούνι, στο ηλιακό φως, στο χλώριο, στο έντονο πλύσιμο)

9. Να μην αφήνει ινίδια

10. Να μην περιέχει φυτικές ή λιπαρές ουσίες

11. Η ούγια να έχει υφανθεί κανονικά, να μην είναι περισσότερο από το κανονικό χονδρή και να μην περιέχει ακανόνιστα νήματα πέραν του 
εξωτερικού της ούγιας

12. Το ύφασμα να μην παρουσιάζει κυματώσεις που δεν επιτρέπει το ύφασμα να είναι επίπεδο
13. Να διαθέτει σήμανση CE


	ΑΡΘΡΟ 8ο

