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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Ψ.N.A. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :
1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».
5. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
6. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 3580/2007» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
9. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
10. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία».
12. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2413ης/16-12-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου, (ΘΕΜΑ 2ο): «Νομιμοποίηση υπογραφών 2021».
13. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2411/19-11-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου, θέμα 25ο, «Υποβολή πρακτικού των αποτελεσμάτων Β΄ φάσης (έλεγχος
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οικονομικών προσφορών) του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθειας υλικών καθαριότητας για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 88.344,69 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 71.245,72 €) και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (Α/Α
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 99489)».
14. Την Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 22277/24-12-20 (ΑΔΑ:
ΨΣ5Δ469Η27-ΗΛΞ), ποσού 23.769,95 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια υλικών καθαριότητας
για ένα (1) έτος, με συνολικό προϋπολογισμό 23.769,95 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α., εκ
των οποίων το ποσό των 19.015,96 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. αφορά την αρχική
ετήσια σύμβαση, ενώ το ποσό των 4.753,98 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. αφορά το
μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του Νοσοκομείου για παράταση τριών (3) μηνών και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Οι
προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων. Προσφορές που
υποβάλλονται για μέρος της ποσότητας του είδους που ζητείται από την παρούσα πρόσκληση θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν υπόψη την αναλυτική περιγραφή του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα
παρακάτω:
 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που απευθύνει τη συγκεκριμένη
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.
 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
τηλέφωνο, FAX, email).
 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τμήμα
Γραμματείας - Πρωτοκόλλου έως 15-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30’ π.μ.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφεται στον
προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
N.Π.Δ.Δ. στις 15-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.μ.
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου
θα δηλώνεται:
1) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην
παρούσα πρόσκληση.
2) Εφόσον, επιλεγώ προσωρινός ανάδοχος δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία είναι απαραίτητα ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων
αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων βάσει των άρθρων 73 και 74
του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές
των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για κύρια και επικουρική ασφάλεια.
 Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
 Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη πτώχευσης και μη
κήρυξης σε πτώχευση.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη ειδικής εκκαθάρισης και
μη εξυγίανσης.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη αναγκαστικής διαχείρισης.
 Εφόσον, πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του οικονομικού φορέα ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού που αφορούν:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
 δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
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καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του

της

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
 την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016,
 την κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016,
 τη σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
 την προσπάθεια να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
 την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016,
 ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.
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Επικουρικά μπορείτε να ανατρέξετε στο υπ’ αριθ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και
ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών
κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019».
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας
προθεσμίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη ετήσιας σύμβασης προμήθειας
υλικών καθαριότητας. Η σύμβαση θα πρέπει να υπογραφεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος
δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τις
κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη
παραγγελία του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά,
σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Η παραλαβή και η καλή εκτέλεση της ανωτέρω
προμήθειας θα βεβαιωθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσας
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
 Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%
 Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%.
 Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
 Φόρος 4%
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει,
τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση,
καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς
καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
(https://diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ.
(www.dromokaiteio.gr).
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΛΩΡΟΣ
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ff2fad05644c5460c43fe31 στις 04/01/21 13:31

ΑΔΑ: 6ΓΦΚ469Η27-82Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ &
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ
ΦΠΑ

1

ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΚΟΙΝΑ (ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Μ. Χ)

ΤΕΜ

4.500

0,1344 €

604,80 €

749,95 €

2

ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ SMALL

ΤΕΜ

120

0,20055 €

24,07 €

29,84 €

3

ΠAΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ MEDIUM

ΤΕΜ

120

0,2037 €

24,44 €

30,31 €

4

ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ EXTRA LARGE

ΤΕΜ

16.000

0,28875 €

4.620,00 €

5.728,80 €

5

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

ΤΕΜ

3.500

0,0966 €

338,10 €

419,24 €

6

ΣΠΑΓΓΟΣ (ΣΚΟΙΝΙ-ΝΑΫΛΟΝ)

ΤΕΜ

100

3,9900 €

399,00 €

494,76 €

7

ΣΥΡΜΑ ΛΑΝΤΖΑΣ

ΤΕΜ

400

0,1050 €

42,00 €

52,08 €

8

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑΫΛΟΝ (ΜΠΑΝΙΟΥ) Νο 12

ΤΕΜ

2.500

0,1995 €

498,75 €

618,45 €

9

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΤΕΜ

15.000

0,1638 €

2.457,00 €

3.046,68 €

10

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Lt

2.000

0,4473 €

894,60 €

1.109,30 €

11

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ

ΜΕΤΡΟ

200

0,5880 €

117,60 €

145,82 €

12

AΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΜ

100

1,2075 €

120,75 €

149,73 €

13

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ TΩΝ
20LT

ΤΕΜ

10

22,3230 €

223,23 €

276,81 €

14

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

ΤΕΜ

50

2,4780 €

123,90 €

153,64 €

15

ΔΕΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΜ

1.000

0,0315 €

31,50 €

39,06 €

16

ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ

ΣΥΣΚ

20

0,3360 €

6,72 €

8,33 €

17

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ

ΤΕΜ

63.000

0,0735 €

4.630,50 €

5.741,82 €

18

ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ Μ/Χ EXTRA-LARGE

ΤΕΜ

100

0,3150 €

31,50 €

19

ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ Μ/Χ LARGE

ΤΕΜ

500

0,2940 €

147,00 €

182,28 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

15.335,46 €

19.015,96 €

39,06 €

ΑΔΑ: 6ΓΦΚ469Η27-82Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΚΟΙΝΑ (ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Μ. Χ)
ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ SMALL

ΠAΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ MEDIUM
ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ EXTRA LARGE

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ
ΣΠΑΓΓΟΣ (ΣΚΟΙΝΙ-ΝΑΫΛΟΝ)

ΣΥΡΜΑ ΛΑΝΤΖΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑΫΛΟΝ (ΜΠΑΝΙΟΥ) Νο 12

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ

AΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ TΩΝ 20LT

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ
ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ξυριστική μηχανή μιας χρήσης, με ανοξείδωτη διπλή λεπίδα. • Να είναι ελαφριά και
εύχρηστη. • Να μην τραυματίζει και να μην ερεθίζει το δέρμα. • Να κόβει στεγνές και
βρεγμένες τρίχες κεφαλής και σώματος. • Να καθαρίζει εύκολα.
Πάνες ηλικιωμένων, με υπεραπορροφητικό ειδικό πυρήνα, με σύστημα για γρήγορη
και αποτελεσματική απορρόφηση δυσάρεστων οσμών. Να διαθέτουν ειδικό κάλυμμα
σε όλη την επιφάνεια, ώστε το δέρμα να παραμένει στεγνό, εσωτερικά τοιχώματα που
να συγκρατούν την υγρασία (ούρα – κόπρανα), αδιάβροχη εξωτερική επιφάνεια
καθώς και ελαστικές πτυχές για ανατομική και τέλεια εφαρμογή της. Με αυτοκόλλητες
ταινίες που να προσφέρουν αντοχή ενώ επιπλέον να παρέχουν τη δυνατότητα
επαναλαμβανόμενου κλεισίματος. Να είναι απαραίτητα υποαλλεργικές και
δερματολογικά ελεγμένες.
Σερβιέτες, συσκευασία των 15-60 τεμαχίων στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία
παραγωγής και λήξης, υποαλλεργικές και δερματολογικά ελεγμένες, από
απορροφητικό υλικό, να μην αφήνουν χνούδι, να διαθέτουν μία επιφάνεια με
αδιάβροχη επένδυση και αυτοκόλλητο και να έχουν ανατομικό σχήμα.
Σπάγκος νάιλον, κάθε τεμάχιο να είναι 500 γραμμάρια και να έχει μήκος περίπου 280
μέτρα.
Ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια λάντζας, εξαιρετικής αντοχής, σε σπειροειδή
μορφή, που δεν αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους, βάρους 15gr περίπου
έκαστo. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα, ανά τεμάχιο.
Σφουγγάρια μπάνιου ατομικά διπλής όψης (σκληρό - μαλακό) 15Χ9Χ4,5cm, με
ανοικτούς πόρους αντιβακτηριδιακό, από πολυαιθέρα.
Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων. • Συσκευασία έως 100 τεμαχίων. • Να περιέχουν αλάτι
και λαμπρυντικό. • Να περιέχουν χλώριο ή ενεργό οξυγόνο και ένζυμα που να
αφαιρούν όλα τα υπολείμματα τροφών. • Να προσδίδουν στα σκεύη λάμψη με
άρωμα ξύδι. • Να δρα σε οποιαδήποτε σκληρότητα νερού. • Να διαλύονται εύκολα σε
40ºC. • Να είναι χαμηλού αφρισμού και να μη βλάπτουν το πλυντήριο. • Να δίνεται η
ποσότητα ταμπλέτας/λίτρο νερού. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
– ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι. • Συσκευασία έως 13lt, με άρωμα. • Να έχει
ουδέτερο ph. • Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. • Να ξεπλένεται εύκολα και να μην
αφήνει ίχνη. • Να διασπά τα λίπη. • Να καταπολεμά τις δυσάρεστες οσμές. • Να
περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5-15% και μη ιονικές επιφανειοδραστικές
ουσίες 15- 30%. • Να περιέχει γλυκερίνη για να είναι φιλικό προς το χρήστη. ΒΛΕΠΕ
ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ &
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Σπογγοπετσέτες, υψηλής απορροφητικότητας σε (4) τέσσερα διαφορετικά χρώματα
για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών, κατασκευασμένες από βαμβάκι και κυτταρίνη.
Να αποτελείται από υδατικό διάλυμα το οποίο χρησιμεύει ως διαλύτης, παλμιτικό οξύ,
στεατικό οξύ, τριαιθύλιο, βουτάνιο (αέριο υπό πίεση), γλυκερίνη (υλικό διατήρησης
υγρασίας), γαλακτοματοποιητής, ισοπροπύλιο, προπάνιο, ισομπουτάνιο, άρωμα. Να
αναγράφεται η περιεκτικότητα της φιάλης.
Δοχεία απορ/των με πεντάλ INOX, 20 Lt περίπου. Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις
κυκλοφορίας. Να διαθέτει έγκριση CE.
Επιτοίχιες αντικουνουπικές ηλεκτρικές συσκευές αντίστοιχες των αντικουνουπικών
ταμπλετών που έχει προμηθευτεί το Νοσοκομείο. Να είναι εναρμονισμένες με την
κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να διαθέτουν έγκριση CE.
Σφικτήρας πλαστικός (δεματικό- tire up), μεσαίου μεγέθους(μήκος 20cm περίπου). Σε
συσκευασία 100 τεμ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
(Απολυμαντικά δισκία διχλωροϊσοκυανουρικού νατρίου 2,5gr).Οι ταμπλέτες (δισκία)
NaDCC για απολύμανση θα πρέπει: 1. Να είναι σε στερεά μορφή και να έχουν ως
δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (NaDCC) 2.Αναβράζοντα δισκία
των 2,5 gr.3. To διάλυμα να εξασφαλίζει υψηλού βαθμού απολύμανση. Να έχει ευρύ
αντιμικροβιακό φάσμα, δηλαδή να είναι δραστικό κατά των μικροβίων (Gram θετικά
και Gram αρνητικά), των μυκήτων, των μυκοβακτηριδίων (και του μυκοβακτηριδίου
της φυματίωσης), των σπόρων και των ιών (HBV, HCV,HIV, ROTA) 4. Να είναι όσο το
δυνατόν μη τοξικό καιόσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό (για το αναπνευστικό, τα
μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους) 5. Σταδιακή/βραδεία απελευθέρωση ενεργού
χλωρίου (παρατεταμένη δράση) 6. Να έχει άριστη αποθηκευτική δυνατότητα (να μην

ΑΔΑ: 6ΓΦΚ469Η27-82Γ

ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ Μ/Χ EXTRA-LARGE

ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ Μ/Χ LARGE

εξατμίζεται) 7. Να διατίθεται σε συσκευασία 100 δισκίων περίπου 8. Να αναφέρεται η
δοσολογία-αραίωση και ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής δράσης 9. Να είναι
συμβατό με επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές, Plexiglass και μάρμαρα 10.Να είναι
άχρωμο, άοσμο, μη πτητικό 11.Να ενδείκνυται ειδικά για κλειστούς χώρους 12. Να
υπάρχουν οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας στα ελληνικά 13.Να συνοδεύεται
από πιστοποιητικό χημικής σύστασης 14.Να συνοδεύεται από Δελτίο Δεδομένων
Ασφάλειας (Material Safety Data Sheets - Μ.S.D.S.) στα ελληνικά 15.Να συνοδεύεται
από μελέτες και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με στοιχεία
και μελέτες 16.Πιστοποιητικό από έγκυρο Οργανισμό που να βεβαιώνει ότι οι
προτεινόμενες πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο και για
συγκεκριμένα μικροβιακά στελέχη 16.Να φέρει την έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΟΦ) για την απολυμαντική δράση του προϊόντος και καταχώρηση στο
Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων(ΕΜΧΠ), του Γενικό Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).
ΒΛΕΠΕ
ΕΠΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Να είναι αδιαπέραστη με αδιάβροχη προστασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, με
απορροφητικό πυρήνα για την αποτελεσματική απορρόφηση των δυσάρεστων
οσμών. Να είναι κατασκευασμένη από υλικό, για ανατομική εφαρμογή και με
ελαστικές πτυχές στις περιοχές εφαρμογής της (περιφέρεια και πόδια). Να είναι
απαραίτητα υποαλλεργική, δερματολογικά ελεγμένη και κατάλληλη για νοσοκομειακή
χρήση. Τo προσφερόμενo είδος, πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προτύπων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Βασικοί όροι συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσκόμιση των παρακάτω:
Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά χημικής σύνθεσης.
Να έχουν τις οδηγίες χρήσεως και την σύνθεση του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα.
Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και βιοδιασπώμενα. Να μην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς και
το προσωπικό. Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Να μην περιέχουν συστατικά που να διαβρώνουν και καταστρέφουν τα εργαλεία και τις επιφάνειες.
Τα απολυμαντικά να έχουν άδεια από τον ΕΟΦ για νοσοκομειακή χρήση και να πληρούν τους όρους της Υπουργικής
Απόφασης Υ1β/οικ.7723/13-12-94 περί απολυμαντικών χώρων. Τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και
καταχωρημένα από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.α.) και να φέρουν τις ανάλογες κατά
περίπτωση σημάνσεις (π.χ. CE).
Τα απολυμαντικά να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με στοιχεία από μελέτες.
Να κατατεθούν τα Δελτία Ασφαλείας Δεδομένων (MSDS) για κάθε προϊόν, σύμφωνα με ΕΝ 1907/2006.
Να κατατεθούν πιστοποιητικά εγκεκριμένα από Διεθνείς Οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόμενες από τον
κατασκευαστή πυκνότητες είναι αποτελεσματικές, στον προτεινόμενο χρόνο, για τα συγκεκριμένα στελέχη και δεν είναι
επικίνδυνες για τον χρήστη.
Τα απολυμαντικά στα οποία η δραστικότητα τους ελέγχεται με ειδικές ταινίες να διατίθενται και να συμπεριλαμβάνονται
στην προσφορά και στην σύμβαση.
Τα προϊόντα να είναι συμβατά με τις προς απολύμανση επιφάνειες (να μην διαβρώνονται ή αποχρωματίζονται ή
καταστρέφονται).
Τα προϊόντα που προσφέρονται σε συμπυκνωμένα υγρά, να αναφέρεται η τιμή του συμπυκνωμένου υγρού
ανά λίτρο αλλά και η τιμή του προτεινόμενου προς χρήση αραιωμένου διαλύματος ανά λίτρο σύμφωνα με
τον χρόνο επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος που ζητείται.
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Στα προϊόντα όπου απαιτούνται συμπληρωματικές συσκευές π.χ. αντλίες ψεκασμού, δοσομετρικά δοχεία, κ.α., να
αναφέρονται, να περιλαμβάνονται στην προσφορά και στη σύμβαση και να δίνονται δωρεάν.
Μετά τη σύμβαση, ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει και να αναρτήσει στους χώρους χρήσης των προϊόντων,
πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες, όπου θα αναφέρονται οι οδηγίες χρήσεις, τα μέτρα προστασίας του χρήστη
κ.α. στην Ελληνική Γλώσσα.
Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή 9002 και 13485 καθώς και CE όπου αναφέρεται / ή
προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.
Σε περίπτωση που ένα προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία, το νοσοκομείο διατηρεί
το δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση ή την συνεργασία με τον προμηθευτή, εφόσον παρουσιαστούν προβλήματα στη
χρήση.
Να διατεθούν δείγματα των προϊόντων για δοκιμή της αποτελεσματικότητας, επί ποινή απόρριψης στην πρωτότυπη
προσφερόμενη συσκευασία.
Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτεται. Κάθε πλεονέκτημα που
δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές θα ληφθεί υπόψη.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ


Οι παρακάτω αναφερόμενες απαιτήσεις σε συστατικά είναι οι ελάχιστες που θα πρέπει να πληρούν τα
προσφερόμενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωμένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες
απαιτήσεις ορισμένων μόνο κυρίων και συνεργών συστατικών. Τα συστατικά αυτά μπορούν να αντικατασταθούν
και από άλλα με αποδεδειγμένη παρόμοια δράση έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να εμφανίζουν την επιθυμητή
πλυντική ή καθαριστική συμπεριφορά ενώ ταυτόχρονα να είναι ασφαλή στη χρήση τους, τόσο για το προσωπικό
που θα τα χρησιμοποιήσει, όσο και για τους χρήστες των χώρων στους οποίους θα χρησιμοποιηθούν.



Οι Προμηθευτές που θα υποβάλλουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα
δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν πλήρως με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και με
τις εγκεκριμένες από το Ελληνικό κράτος ή την Ε.Ε. προδιαγραφές, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα
απορρίπτεται.



Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν έγκριση των αρμοδίων αρχών, αντίγραφο αριθμού καταχώρισης στο
Γ.Χ.Κ., πιστοποιητικό έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. και να φέρει σήμανση CE , όπου απαιτείται.



Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε.



Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε και σύμφωνα με τον
κανονισμό(ΕΚ) 648/2004.



Να είναι προϊόντα βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. >90% (οδηγία 82/242).



Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά να μην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς, το προσωπικό,
τα ζώα και το περιβάλλον.



Θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος (MSDS), σύμφωνα με τον
κανονισμό(ΕΚ) 1272/2008, τον κανονισμό(ΕΚ) 1907/2006 και τον κανονισμό(ΕΕ)453/2010.



Να φέρουν ετικέτα με τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα αν
παρέχονται συγχρόνως και σε άλλη γλώσσα.



Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο του αφρισμού και της εν
γένει συμπεριφοράς.



Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών σε συνδυασμό με το εξουδετερωτικό.
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Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στους φούρνους του Νοσοκομείου.



Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής.



Τα υλικά συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (PET) και
ανακυκλώσιμα.



Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παραβρεθεί σε δοκιμή
χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες του
Νοσοκομείου.



Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το Νοσοκομείο, όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που
οφείλονται στην χρήση απορρυπαντικών.



Έλεγχοι παραλαβής ειδών: οι αρμόδιοι του νοσοκομείου κατά περιόδους ή όποτε θεωρείται σκόπιμο, στέλνουν
δείγματα στις κατά τόπους αρμόδιες χημικές και λοιπές υπηρεσίες για τον έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το
είδος του ελέγχου (φυσικοχημικός κ.λπ.). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
(ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ Ε.Ο.Φ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΕΙΓΜΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Σύνταξης των Τεχνικών Προδιαγραφών:
1. Μπαλαχούτη Μαρία

2. Σέρμπος Αθανάσιος

3. Μινάκη Μαρία

