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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡ 98/2019
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ»
(CPV 39224300-1) ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΔΣΟΤ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 46.640 € ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ
ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΖ
ΣΖ ΣΗΜΖ

Σόπνο
Γηαγσληζκνύ

Γ.Ν.ΥΗΟΤ

Υξόλνο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ

Σειηθή Ζκεξνκελία
Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ

Ζιενμιδκία

18.2.2020

Ζιενμιδκία

17.2.2020

Ζιένα:

Σξίηε

Ζιένα:

Γεπηέξα

Ώνα:

10:00π.κ.

Ώνα:

14:00 κκ

ΚΤΛΗΣΔΗΟ”

Κξηηήξην
Καηαθύξσζεο
Ζ πιένλ
ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά
βάζε ηηκήο.

Πξνϋπνινγηζκόο
Γαπάλεο

46.640€
κε ΦΠΑ

Σν Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», έρνληαο ππόςε:
Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν:
1. Σμο Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πνμιήεεζεξ Νμζμημιείςκ ηαζ θμζπχκ ιμκάδςκ οβείαξ ηςκ
ΠΔ..Τ. ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ», υπςξ ζζπφεζ ζήιενα, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-062007).
1

2. Σμο Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δεκζηυ φζηδια Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ
θμζπέξ δζαηάλεζξ», υπςξ ζζπφεζ ζήιενα.
3. Σμο Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πνμιήεεζεξ Φμνέςκ επμπηεουιεκςκ απυ ημ Τπμονβείμ
Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ».
4. Σμο Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γζανενςηζηέξ αθθαβέξ ζημ ζφζηδια οβείαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ"
υπςξ ζζπφεζ ζήιενα.
5. Σμο Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α’107/09.05.2013), Τπμπανάβναθμξ Ε.5 «οκαθθαβέξ ιεηαλφ Δπζπεζνήζεςκ ηαζ
Γδιμζίςκ Ανπχκ» ηαζ ηδκ εκζςιάηςζδ ζηδκ Δθθδκζηή Νμιμεεζία ηδξ Οδδβίαξ 2011/7/ΔΔ, ακαθμνζηά ιε
ημκ κυιζιμ ηυημ οπενδιενίαξ ηαζ ηςκ πνμεεζιζχκ πθδνςιήξ.
6. Σμο Ν.4250/26.03.2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 “Γζμζηδηζηέξ απθμοζηεφζεζξ – ηαηανβήζεζξ, ζοβπςκεφζεζξ
Νμιζηχκ πνμζχπςκ ηαζ Τπδνεζζχκ ημο Γδιμζίμο Σμιέα”.
7. Σμο Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άνενμ 47 Παναηδνδηήνζμ ηζιχκ (πενί κμιζιμπμίδζδξ δαπακχκ).
8. Σμο ΠΓ 80/2016 "Πενί ακαθήρεςκ απυ ημοξ δζαηάηηεξ" (ΦΔΚ 145/5-8-2016 ΣΔΤΥΟ Α’) ηαζ ημο
Ν.4152/2013 Δπείβμκηα ιέηνα εθανιμβήξ ηςκ Ν.4046/12, 4093/12 ηαζ 4127/13΄΄
9. Σμο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γδιυζζεξ ζοιαάζεζξ ένβςκ, πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ
Οδδβίεξ 2014/24/ΔΔ ηαζ 2014/25/ΔΔ)”
10. Σμο Ν.4497/2017 Άζηδζδ οπαίενζςκ ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ επζιεθδηδνζαηήξ
κμιμεεζίαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ. (Άνενμ 107 ηνμπμπμζήζεζξ ημο Ν.4412/2016)
11. Σμο Ν.4542/2018, άνενμ ηέηανημ «Ροειίζεζξ βζα ηδκ Δεκζηή Κεκηνζηή Ανπή Πνμιδεεζχκ Τβείαξ
(Δ.Κ.Α.Π.Τ.)» παν.4α «πενί έηδμζδξ απυθαζδξ ζημπζιυηδηαξ » (ΦΔΚ Α΄95/01.06.2018).
Β. Τις αποθάζεις:
1. Σδκ ιε ανζε.4425/15-3-2019 εκδιένςζδ ηδξ ΔΚΑΠΤ βζα ημκ πίκαηα πνμβναιιαηζζιμφ ημο δζαπεζνζζηζημφ
έημοξ 2019 ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υίμο, μ μπμίμξ εβηνίεδηε ιε ηδκ 6/1-3-19 απυθαζδ ημο Γ..
2. Σδκ ανζε.21/21-10-19 (ΑΓΑ:ΧΑΝΤ469073-ΝΔΗ) απυθαζδ ημο Γ.. ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υίμο ιε ηδκ
μπμία εβηνίκεζ ηδ ζημπζιυηδηα ηδξ πνμιήεεζαξ ηαζ ηδ δζεκένβεζα ημο εκ θυβς δζαβςκζζιμφ.
3. Σδκ ιε ανζε. 679/9-9-2019 (ΑΓΑ:Χ59Θ469073-618) απυθαζδ ηδξ Γζμζηήηνζαξ ημο Γ.Ν. Υίμο
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» βζα ηδκ ζοβηνυηδζδ επζηνμπήξ ζφκηαλδξ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ.
4. Σδκ ιε ανζε.2/16-1-2020 (εέια 25 Δ.Ζ.Γ.) ΑΓΑ:Φ9ΣΑ469073-2ΖΝαπυθαζδ ημο Γ.. ημο Γ.Ν. Υίμο
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» βζα ηδκ έβηνζζδ ηςκ ηνμπμπμζδιέκςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ.
5. Σδκ ιε αν.2/16-1-2020 (εέια 26 Δ.Ζ.Γ.) ΑΓΑ:ΧΓΡ0469073-3ΡΤ απυθαζδ ημο Γ.. ιε ηδκ μπμία εβηνίεδηε
ημ ηνμπμπμζδιέκμ ζπέδζμ ηδξ δζαηήνολδξ ημο δζαβςκζζιμφ.
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
οκμπηζηυ δζαβςκζζιυ βζα ηδκ πνμιήεεζα «ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ» CPV 39224300-1 ημο εβηεηνζιέκμο
πνμβναιιαηζζιμφ ημο έημοξ 2019 πνμτπμθμβζγυιεκδξ δαπάκδξ 46.640€ ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ πιένλ
πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθήο άπνςεο Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», ζηηο 18-2-2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10.00
π. κ. από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.
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Οζ πνμζθμνέξ ιπμνεί κα απμζηέθθμκηαζ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ ή κα παναδίδμκηαζ ζημ
Γ. Ν. Υίμο
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έθεκαξ Βεκζγέθμο 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο ηηο 17-2-2020, εκέξα Γεπηέξα
θαη ώξα 14:00 κ.κ. Πνμζθμνά πμο ηαηαηίεεηαζ ιεηά ηδκ μνζζεείζα διενμιδκία ηαζ χνα επζζηνέθεηαζ ζημκ
πνμζθένμκηα ςξ εηπνυεεζιδ.
Ζ πνμζθμνά οπμαάθθεηαζ δαθηπινγξαθεκέλε ζε δύν έληππα (ηερληθή-νηθνλνκηθή πξνζθνξά) οπμπνεςηζηά
ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα. Δάκ οπάνπεζ ζηδκ πνμζθμνά μπμζαδήπμηε δζυνεςζδ αοηή πνέπεζ κα ηαεανμβναθεί ηαζ κα
ιμκμβναθεί απυ ημκ πνμζθένμκηα δζαθμνεηζηά απμννίπηεηαζ υηακ οπάνπμοκ δζμνεχζεζξ πμο ηδκ ηαεζζημφκ
αζαθή.
O θάηεθμξ πνμζθμνάξ εα είκαζ ηαθά ζθναβζζιέκμξ ηαζ εα ακαθένμκηαζ μζ ελήξ εκδείλεζξ:
- Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό.
- Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο.
- Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
- Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη:
 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηα απαζημφιεκα
δζηαζμθμβδηζηά ηαζ ζημζπεία υπςξ αοηά πνμαθέπμκηαζ ζηδκ πανμφζα δζαηήνολδ ζε δφμ έληππα (Πνςηυηοπμ
ηαζ ακηίβναθμ).
 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο ιε ηδκ έκδεζλδ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζημκ μπμίμ εα ημπμεεηδεμφκ ηα Σεπκζηά
ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ ζε δφμ έληππα (Πνςηυηοπμ ηαζ ακηίβναθμ).
 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο ιε ηδκ έκδεζλδ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δφμ έληππα (Πνςηυηοπμ ηαζ
ακηίβναθμ) ζημκ μπμίμ εα ημπμεεηδεμφκ ΜΟΝΟ ηα μζημκμιζηά ζημζπεία, επί πνηλή απόξξηςεο. Οζ ηζιέξ βζα
ηάεε είδμξ εα δίκμκηαζ ακά ηειάπζμ ζφιθςκα ιε ημκ αφλμκηα ανζειυ ηςκ εζδχκ ηδξ ζοκδιιέκδξ ηαηάζηαζδξ.
 Καηά ηδκ διενμιδκία ηαηάεεζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, μζ ηζιέξ δεκ επζηνέπεηαζ κα είκαζ ακχηενεξ απυ ηζξ
ακηίζημζπεξ ηζιέξ ημο Παναηδνδηδνίμο Σζιχκ. (Ν. 3918/2011) άνενμ 13, υπςξ αοηυ ηνμπμπμζήεδηε ιε ημκ Ν.
4052/2012 άνενμ 14). ε πενίπηςζδ πμο ημ οπυ πνμιήεεζα είδμξ δεκ είκαζ ηαηαπςνδιέκμ ζημ Παναηδνδηήνζμ
Σζιχκ ηυηε μζ ηζιέξ δεκ επζηνέπεηαζ κα είκαζ ακχηενεξ απυ ηδκ ακηίζημζπδ πνμτπμθμβζγυιεκδ ηζιή ηδξ
δζαηήνολδξ. Eπίζδξ, εα πνέπεζ κα ακαθένεηαζ δ ακηζζημζπία ημο ηςδζημφ ημο ηάεε είδμοξ ζε ηςδζηυ ημο
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ.
Ακ δεκ οπάνπεζ ακηζζημζπία:
 εα πνέπεζ κα ακαθένεηαζ ιε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άνενμ 8 παν. 4 Ν.1599/1986) θαη
 κα οπάνπμοκ ζοβηνζηζηά ζημζπεία ηζιχκ απυ πνμδβμφιεκμοξ δζαβςκζζιμφξ πμο κα επζαεααζχκμκηαζ
ιε παναζηαηζηά, (ιε μπμζμκδήπμηε θμνέα)
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ πλνιηθό Πξνϋπνινγηζκό.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο ή αλά νκάδα είδνπο.

Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
H νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD ).
Ζ ανιυδζα επζηνμπή ιπμνεί κα ηαθεί ημοξ πνμζθένμκηεξ κα δζεοηνζκίγμοκ ή κα ζοιπθδνχκμοκ ηα έββναθα ή ηα
δζηαζμθμβδηζηά ζοιιεημπήξ πμο έπμοκ οπμαάθεζ. Ζ πζμ πάκς δζεοηνίκζζδ ή δ ζοιπθήνςζδ, αθμνά ιυκμ ζηζξ
αζάθεζεξ, επμοζζχδεζξ πθδιιέθεζεξ ή πνυδδθα ηοπζηά ζθάθιαηα πμο επζδέπμκηαζ δζυνεςζδ ή ζοιπθήνςζδ, ζδίςξ
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δε πανάθεζρδ ιμκμβναθχκ, δζαηεημιιέκδ ανίειδζδ, εθαηηχιαηα ζοζηεοαζίαξ ηαζ ζήιακζδξ ημο θαηέθμο ηαζ
ηςκ οπμθαηέθςκ ηςκ πνμζθμνχκ ή αζηήζεςκ ζοιιεημπήξ, θεηηζηέξ ηαζ θναζηζηέξ απμηθίζεζξ ηςκ εββνάθςκ ηδξ
πνμζθμνάξ απυ ηδκ μνμθμβία ηςκ εββνάθςκ ηδξ ζφιααζδξ, πμο δεκ επζθένμοκ έκκμιεξ ζοκέπεζεξ ςξ πνμξ ημ
πενζεπυιεκυ ημοξ, εθθείρεζξ ςξ πνμξ ηα κμιζιμπμζδηζηά ζημζπεία, πθδιιεθήξ ζήιακζδ ακηζβνάθςκ πμο
εηδίδμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 1 ημο Ν.4250/2014 (Α΄ 74), ιεηαθνάζεςκ ηαζ θμζπχκ
πζζημπμζδηζηχκ ή αεααζχζεςκ, δζαθμνμπμίδζδ ηδξ δμιήξ ηςκ εββνάθςκ ηδξ πνμζθμνάξ απυ ηα οπμδείβιαηα,
οπμπνεςηζηά ή ιδ, πμο εεζπίγμκηαζ ιε κυιμ, ηακμκζζηζηέξ πνάλεζξ ή ηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ. Ζ ζοιπθήνςζδ ή
δ δζεοηνίκζζδ δελ επηηξέπεηαη κα έπεζ ςξ ζοκέπεζα ιεηαβεκέζηενδ ακηζηαηάζηαζδ ή οπμαμθή εββνάθςκ ζε
ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ, αιιά κόλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα
έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. πεηζηά ιε ηδκ επζηφνςζδ ακηζβνάθςκ
εββνάθςκ, ζζπφεζ ημ άνενμ 1 ημο Ν.4250/2014.
Ζ ανιυδζα επζηνμπή ιπμνεί κα ηαθεί εββνάθςξ ημοξ πνμζθένμκηεξ κα δζεοηνζκίζμοκ, ιέζα ζε εφθμβδ πνμεεζιία,
ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηεπκζηήξ ή μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ πμο έπμοκ οπμαάθεζ, ακ πενζέπεζ αζάθεζεξ ήζζμκμξ
ζδιαζίαξ, αηέθεζεξ, επμοζζχδεζξ παναθείρεζξ ή πνυδδθα ηοπζηά ή οπμθμβζζηζηά ζθάθιαηα πμο δ επζηνμπή ηνίκεζ
υηζ ιπμνμφκ κα εεναπεοημφκ. Ζ δζεοηνίκζζδ αοηή δεκ πνέπεζ κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ μοζζχδδ αθθμίςζδ ηδξ
πνμζθμνάξ ηαζ δεκ πνέπεζ κα πνμζδίδεζ αεέιζημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμζθμνά ζε
ζπέζδ ιε ηζξ θμζπέξ.
H επζηνμπή δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ, ιε αζηζμθμβδιέκδ εζζήβδζή ηδξ , ιπμνεί κα πνμηείκεζ ηδκ ηαηαηφνςζδ
ηδξ πνμιήεεζαξ βζα μθυηθδνδ, ιεβαθφηενδ ή ιζηνυηενδ πμζυηδηα ηαηά πμζμζηυ ιέπνζ 30% ή 50% ζφιθςκα ιε
ηα άνενα 104 ηαζ 105 ημο Ν.4412/2016 ηαζ άνενμ 107,παν.25 ημο Ν.4497/2017. Ζ ηεθζηή ηαηαηονςεείζα
πμζυηδηα εα δζαιμνθςεεί ιε ηνυπμ χζηε κα ηαθφρεζ ημ εβηνζεέκ πμζυ ηδξ δζαηήνολδξ.
Σμκ ακάδμπμ αανφκμοκ μζ κυιζιεξ ηναηήζεζξ .Ζ πθδνςιή ημο ακαδυπμο εα βίκεηαζ ζε εονχ ζφιθςκα ιε υζα
μνίγμκηαζ ζημ Π.Γ.113/2010 ηαζ ζημ Ν. 4152/2013 , ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ κμιίιςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο
πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηαηά ημ πνυκμ πθδνςιήξ.
Ζ ηαηάεεζδ πνμζθμνάξ ηεηιαίνεζ ηδκ απμδμπή πθήνςξ ηαζ ακεπζθοθάηηςξ απυ ημκ πνμζθένμκηα, υθςκ ηςκ
υνςκ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ημο δζαβςκζζιμφ, εθυζμκ δεκ έπμοκ αζηδεεί ζπεηζηέξ εκζηάζεζξ ηαηά ηδξ
πανμφζαξ δζαηήνολδξ.
1. Σμ ηεφπμξ ηδξ Γζαηήνολδξ ακανηάηαζ ζημ Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. (http://www.eprocurement.gov.gr) ηαζ ζημκ ζζηυημπμ
ημο Γ.Ν. Υίμο «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (www.xioshosp.gr).
2. Καηά ηα θμζπά μ δζαβςκζζιυξ εα βίκεζ, ζφιθςκα ιε ηα παναηάης πανανηήιαηα πμο επζζοκάπημκηαζ ζηδκ
πανμφζα ηαζ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηήξ:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ : Όνμζ δζαηήνολδξ,
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ : Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ – Πνμτπμθμβζζιυξ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπυδεζβια Τπεφεοκδξ Γήθςζδξ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπυδεζβια Οζημκμιζηήξ Πνμζθμνάξ
3. Σοπυκ δζεοηνζκήζεζξ ζπεηζηά ιε ημοξ υνμοξ ηδξ Γζαηήνολδξ απυ ημ ηιήια Πνμιδεεζχκ ημο Γ. Ν. Υίμο
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (ΣΖΛ:22713/50258 , email: promithion@xioshosp.gr)
4. Γζα υηζ δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ πανμφζα δζαηήνολδ ζζπφμοκ μζ πενί πνμιδεεζχκ «Νυιμζ – Γζαηάλεζξ».
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Αλαζέηνπζα Αξρή

Γ. Ν. XIOY «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV

ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (CPV 39224300-1)

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο

46.640€ κε ΦΠΑ

Υξεκαηνδόηεζε

 ΚΑΔ 1381

 Ακάθδρδ Τπμπνέςζδξ:1909/2019 (ΑΓΑ:ΧΦΚΓ469073-ΘΟΖ)

Σόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ

Γ.Ν. Υίμο «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έθεκαξ Βεκζγέθμο 2, ΣΚ 82132,
Σιήια Πνςημηυθθμο)

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

Τπμρήθζμζ ή πνμζθένμκηεξ ηαζ, ζε πενίπηςζδ εκχζεςκ, ηα ιέθδ
αοηχκ ιπμνμφκ κα είκαζ θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα εβηαηεζηδιέκα
ζε:
 ηνάημξ-ιέθμξ ηδξ Έκςζδξ
 ηνάημξ-ιέθμξ ημο Δονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο
(Δ.Ο.Υ.)
 ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμβνάρεζ ηαζ ηονχζεζ ηδ
οιθςκία Γδιμζίςκ οιαάζεςκ
 ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ ζοκάρεζ δζιενείξ ή πμθοιενείξ
ζοιθςκίεξ ιε ηδκ Έκςζδ.

Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία
Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο
Γηαγσληζκνύ

θναβζζιέκεξ πνμζθμνέξ
17-2-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 κ.κ.
18-2-2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10.00 π.κ.

Σόπνο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Γναθείμ Πνμιδεεζχκ)
Γεκνζηόηεηα
Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο
Γηάξθεηα ζύκβαζεο
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ

 ΚΖΜΓΖ (https:www.eprocurement.gov.gr)
 www.xioshosp.gr
7-2-2020
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δζηαίςια ηνίιδκδξ πανάηαζδξ ιεηά απυ
απυθαζδ ημο Γ ημο Νμζμημιείμο)
Δηαηυκ μβδυκηα (180) ιένεξ
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1.
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ

2.
3.
4.

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - άξζξν 93
Τπεύζπλε Γήισζε ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 8 ημο κ. 1599/1986
(Α΄75), υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, ζοιπθδνςιέκδ ζφιθςκα ιε ημ
Πανάνηδια Γ΄.
 Οζ ζοιιεηέπμκηεξ πνέπεζ κα πθδνμφκ υθεξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ
πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο
Πανανηήιαημξ Γ΄.
 Ζ διενμιδκία ηδξ οπεφεοκδξ δήθςζδξ πνέπεζ κα είκαζ εκηυξ
ηςκ ηεθεοηαίςκ ηνζάκηα διενμθμβζαηχκ διενχκ πνμ ηδξ
ηαηαθδηηζηήξ διενμιδκίαξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ (δελ
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απυ
ανιυδζα δζμζηδηζηή ανπή ή ηα ΚΔΠ).
 Σδκ οπεφεοκδ δήθςζδ οπμβνάθμοκ ζηζξ πενζπηχζεζξ Δ.Π.Δ,
Ο.Δ ηαζ Δ.Δ μζ δζαπεζνζζηέξ, εκχ ζηζξ πενζπηχζεζξ Α.Δ μ
δζεοεφκμκηαξ ζφιαμοθμξ ηαζ υθα ηα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ
ζοιαμοθίμο.
 ηδκ οπεφεοκδ Γήθςζδ κα δδθχκεηαζ μ πνυκμξ ζζπφμξ ηδξ
πνμζθμνάξ.
Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
Παναζηαηζηά εηπνμζχπδζδξ εάκ δ ζοιιεημπή βίκεηαζ δζα
ακηζπνμζχπςκ.
Σα απμδεζηηζηά έββναθα κμιζιμπμίδζδξ ημο ζοιιεηέπμκηα.
Όθα ηα έββναθα θένμοκ απαναίηδηα ηδ ζθναβίδα ηδξ εηαζνείαξ.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - Ν.4412/16 άξζξν 94
1. Πενζθαιαάκεζ ηα ηεπκζηά ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ πμο
ηαθφπημοκ ηζξ ηεπκζηέξ απαζηήζεζξ ημο θμνέα, ζφιθςκα ιε
ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο Πανανηήιαημξ Β΄
2. Απαναίηδηδ δ ηαηαβναθή ημο ηςδζημφ ημο πνμζθενυιεκμο
είδμοξ (ηςδζηυξ εηαζνίαξ)

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - Ν.4412/16 άξζξν 95
Πενζθαιαάκεζ εββνάθςξ ηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ. Ζ
οπμαμθή ιυκμ ιίαξ πνμζθμνάξ δεκ απμηεθεί ηχθοια βζα ηδ
ζοκέπζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ ακάεεζδ ηδξ
ζφιααζδξ. (Άνενμ 117 παν. 3)
οιπθδνχκεηαζ ζφιθςκα ιε ημ Πανάνηδια Γ΄, ζε πςνζζηυ
ζθναβζζιέκμ θάηεθμ επί πνηλή απνξξίςεσο.
Δθθδκζηή

ΝΟΜΗΜΑ

Δονχ (€)
1. Ζ απμζθνάβζζδ ημο θαηέθμο ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ,
ηςκ ηεπκζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ εα
βίκεζ ζε ιία δδιυζζα ζοκεδνίαζδ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ επζηνμπήξ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
(Άνενμ 117 παν. 4), υπμηε ηαζ ζοκηάζζεηαζ έκα εκζαίμ πναηηζηυ
ηεπκμμζημκμιζηήξ.
2. Οζ θάηεθμζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ, βζα υζεξ πνμζθμνέξ
δεκ ηνίεδηακ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ θμζπχκ
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ζημζπείςκ απμδεηηέξ, δεκ απμζθναβίγμκηαζ, αθθά επζζηνέθμκηαζ
ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο δζαβςκζζιμφ.
3. Μεηά ημ πέναξ ημο δζαβςκζζιμφ, δ ανιυδζα επζηνμπή οπμαάθθεζ
πνμξ ημ ανιυδζμ υνβακμ ημο Γ. Ν. Υίμο «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», υθα
ηα πναηηζηά δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ ζηα μπμία δζαηοπχκεζ
επανηχξ αζηζμθμβδιέκδ ηδ βκχιδ ηδξ πενί ημο ζοιθένμκημξ ή
ιδ ηδξ πνμζθμνάξ ημο ιεζμδυηδ ηαζ ιπμνεί κα πνμηείκεζ ζημ
ανιυδζμ υνβακμ ημο Γ.Ν. Υίμο «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»:

ηδκ θαηαθύξσζε ημο απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ.

ηδ καηαίσζε ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ

ηδκ επαλάιεςή ημο ιε ηνμπμπμίδζδ ή ιδ ηςκ υνςκ ηαζ
ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ.

Σδκ νξηζηηθή καηαίσζε ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο
δζαβςκζζιμφ υηακ ζοκηνέπμοκ θυβμζ δδιμζίμο
ζοιθένμκημξ
Οζ πνμζθμνέξ εα δίκμκηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ γδημοιέκςκ εζδχκ.
Οζ εκαθθαηηζηέξ πνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ.
ΠΡΟΦΟΡΑ

Πνμζθμνέξ πμο απμηθίκμοκ ηαζ δεκ ζοιθςκμφκ ιε ηζξ ηεπκζηέξ
πνμδζαβναθέξ ηαζ ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ δζαηήνολδξ
απμννίπημκηαζ.
Πνμζθμνέξ πμο έπμοκ πνυκμξ ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ ιζηνυηενμ απυ
ημ γδημφιεκμ απμννίπημκηαζ.

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

 Ζ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηήξ άπμρδξ πνμζθμνά
απμηθεζζηζηά αάζδ ηζιήξ.
 Ζ ζοκμθζηή ηζιή ζοιπενζθαιαακμιέκμο ΦΠΑ δεκ ιπμνεί κα
οπεναεί ημκ πνμτπμθμβζζιυ .
ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016

ΔΝΣΑΔΗ

1. Γζα δδιυζζεξ ζοιαάζεζξ ιε εηηζιχιεκδ αλία ηάης ηςκ ελήκηα
πζθζάδςκ (60.000) εονχ (πςνίξ Φ.Π.Α.), ζε πενίπηςζδ έκζηαζδξ
ηαηά πνάλδξ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, δ πνμεεζιία άζηδζδξ ηδξ
είκαζ πέκηε (5) διένεξ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ πνμζααθθυιεκδξ
πνάλδξ ζημκ εκδζαθενυιεκμ μζημκμιζηυ θμνέα. Γζα ηδκ άζηδζδ
έκζηαζδξ ηαηά ηδξ δζαηήνολδξ ή ηδξ πνυζηθδζδξ, δ έκζηαζδ
οπμαάθθεηαζ ιέπνζ πέκηε (5) διένεξ πνζκ απυ ηδκ ηαηαθδηηζηή
διενμιδκία οπμαμθήξ πνμζθμνχκ.
2. Ζ έκζηαζδ οπμαάθθεηαζ εκχπζμκ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, δ
μπμία απμθαζίγεζ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ηαζ ζημ άνενμ 221
ηνπ Ν.4412/2016, εκηυξ πνμεεζιίαξ δέηα (10) διενχκ, ιεηά ηδκ
άπναηηδ πάνμδμ ηδξ μπμίαξ ηεηιαίνεηαζ δ απυννζρδ ηδξ έκζηαζδξ.
Γζα ημ παναδεηηυ ηδξ άζηδζδξ έκζηαζδξ, απαζηείηαζ, ιε ηδκ
ηαηάεεζδ ηδξ έκζηαζδξ, δ ηαηααμθή πανααυθμο οπέν ημο
Γδιμζίμο πμζμφ ίζμο ιε ημ έκα ημζξ εηαηυ (1%) επί ηδξ
εηηζιχιεκδξ αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ. Σμ πανάαμθμ αοηυ απμηεθεί
δδιυζζμ έζμδμ. Σμ πανάαμθμ επζζηνέθεηαζ ιε πνάλδ ηδξ
ακαεέημοζαξ ανπήξ, ακ δ έκζηαζδ βίκεζ δεηηή απυ ημ απμθαζίγμκ
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δζμζηδηζηυ υνβακμ.

ΔΓΓΤΖΔΗ

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζημ δζαβςκζζιυ πμο ακηζζημζπεί
ζε πμζμζηυ 2% επί ηδξ πνμτπμθμβζζεείζαξ δαπάκδξ ηςκ
πνμζθενμιέκςκ εζδχκ/οπδνεζζχκ πςνίξ ΦΠΑ ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ
Ν.4412/2016
Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηδξ ζφιααζδξ πμο
ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 5% επί ηδξ πνμτπμθμβζζεείζαξ δαπάκδξ
ηςκ πνμζθενμιέκςκ εζδχκ/οπδνεζζχκ πςνίξ ΦΠΑ ηαζ ζφιθςκα ιε
ημκ Ν.4412/2016

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

Δηηυξ απυ ηζξ ηονχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημκ Ν.4412/2016, μ
Πνμιδεεοηήξ εα αανφκεηαζ ηαζ βζα ηάεε γδιζά πμο ηοπυκ εα
πνμηφρεζ ζημ Νμζμημιείμ απυ ηδ ιδ εηηέθεζδ ή ηαηή εηηέθεζδ
ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ.
Ζ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ηεθζηά ζημκ Ακάδμπμ ιε ηδκ πθέμκ
ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηήξ άπμρδξ πνμζθμνά απμηθεζζηζηά
αάζεζ ηδξ ηζιήξ, εη ηςκ ακαδυπςκ ηςκ μπμίςκ μζ πνμζθμνέξ έπμοκ
ηνζεεί ςξ απμδεηηέξ ιε αάζδ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ημοξ
υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ εα
θδθεμφκ οπυρδ ηα παναηάης:
 Οζ ηοπυκ κμιζημί πενζμνζζιμί ηδξ επζπείνδζδξ.
 Ζ ζοιθςκία ηδξ πνμζθμνάξ πνμξ ηδ δζαηήνολδ, ημοξ υνμοξ ηζξ
ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο Ακαδυπμο.
 Ο ακηαβςκζζιυξ πμο ακαπηφπεδηε.

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ–
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ

 Ζ πνμζθενυιεκδ ηζιή ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηζιέξ πμο πνμζθένεδηακ
ζε πνμδβμφιεκμοξ δζαβςκζζιμφξ ηαζ ηδκ ηνέπμοζα ζηδκ αβμνά
ηζιή.
Ζ οπμαμθή ιυκμ ιίαξ πνμζθμνάξ δεκ απμηεθεί ηχθοια βζα ηδ
ζοκέπζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ ακάεεζδ ηδξ
ζφιααζδξ (κ.4412/2016 άνενμ 117 παν.3)
Ζ ηαηαηφνςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο δζαβςκζζιμφ, εα βίκεζ απυ
ημ Γ.. ημο Νμζμημιείμο ηαζ εα ακαημζκςεεί εββνάθςξ ζημκ
ακαηδνοπεέκηα Ακάδμπμ.
ημκ ακάδμπμ πμο εα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ, ημ Νμζμημιείμ
απμζηέθθεζ ζπεηζηή ακαημίκςζδ γδηχκηαξ ημο ηα ζπεηζηά
δζηαζμθμβδηζηά ηαηαηφνςζδξ εηο δηπινύλ (Ν.4412/2016 άνενμ 80),
ηα μπμία εθέβπεζ δ επζηνμπή, πνμζημιίγμκηαξ πναηηζηυ ζημ Γ..
ημο Γ.Ν. Υίμο «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» βζα ηδκ ηεθζηή έβηνζζδ
(Ν.4412/2016 άνενμ 103 παν.6).
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζέθεεζ ή κα απμζηείθεζ ιέζα ζε
είημζζ (20) διένεξ (Ν.4412/2016 άνενμ 105) απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ
ηδξ ακαημίκςζδξ βζα ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ πνμζημιίγμκηαξ
ηαζ ηδκ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο
κε ην 5% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.
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ε πενίπηςζδ πμο πενάζεζ άπναηηδ δ πζμ πάκς πνμεεζιία ή μ
ακάδμπμξ δεκ πνμζέθεεζ κα οπμβνάρεζ ηδ ζφιααζδ ηδνφζζεηαζ
έηπηςημξ ιε απυθαζδ ημο ανιυδζμο βζα ηδ δζμίηδζδ θμνέα
μνβάκμο, φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο,
ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 203 ημο Ν.4412/2016.

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ
ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ

Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ
εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία
ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ
Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα
όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-ΔηαηάμεηοΟδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία
Ζ Ακαεέημοζα Ανπή, ιεηά απυ ζπεηζηή βκςιμδυηδζδ ηδξ Δπζηνμπή
Αλζμθυβδζδξ ηςκ Απμηεθεζιάηςκ ημο Γζαβςκζζιμφ, δζαηδνεί ημ
δζηαίςια:
α. κα απμθαζίζεζ ηδ ιαηαίςζδ, αηφνςζδ ή δζαημπή ημο
δζαβςκζζιμφ
α. κα απμθαζίζεζ ηδ ιαηαίςζδ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ επακάθδρή
ημο ιε ηνμπμπμίδζδ ή ιδ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηδξ
Γζαηήνολδξ
β. κα απμθαζίζεζ ηδ ιαηαίςζδ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ κα πνμζθφβεζ
ζηδ δζαδζηαζία ηδξ δζαπναβιάηεοζδξ, εθ’ υζμκ ζζπφμοκ μζ
πνμτπμεέζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ πενί
δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ.
δ. βζα ημοξ θυβμοξ, υπςξ αοημί μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 106 παν. 1-5.
ημο Ν.4412/2016.
Απμννίπημκηαζ πνμζθμνέξ επζπεζνήζεςκ πμο ηαηά πανάααζδ ηςκ
άνενςκ 138 ηαζ 182 ηδξ Γζεεκμφξ φιααζδξ Δνβαζίαξ απαζπμθμφκ
ή εηιεηαθθεφμκηαζ ακδθίημοξ ηάης ηςκ 15 εηχκ.
Ζ παναθααή – πανάδμζδ ηςκ οθζηχκ εα βίκεζ απυ ανιυδζα
επζηνμπή, πμο εα μνζζηεί ιε απυθαζδ ηδκ Γζμζηήηνζα ημο Γ.Ν. Υίμο
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ». Ο πνυκμξ εηηέθεζδξ ημο ένβμο εα μνζζηεί ιε ηδκ
ζφκαρδ ζφιααζδξ.

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ
ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΔΛΔΝΖ ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΠΟΟΣΖΣΔ
ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ θ.α.
ΟΜΑΔΑ Α΄ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 8.960€

Α/Α

1)

2)

3)

4)

5)

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΔΗΓΟΤ

ΑΛΑΣΗ
ΥΟΝΣΡΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ
ΠΔΣΔΣΑ
ΚΟΤΕΗΝΑ
(ΣΤΠΟΤ
WETTEX)
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ
ΡΟΤΥΧΝ
ΚΟΝΖ
ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΗΚΟ
ΓΗΑ ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ
ΡΟΤΥΧΝ
ΒΡΔΦΗΚΟ
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗ
ΚΟ
ΠΛΤΝΣΖΡΗΧΝ
ΡΟΤΥΧΝ

6)

ΒΔΝΕΗΝΖ
ΚΑΘΑΡΖ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ

7)

ΛΑΚ
ΜΑΛΛΗΧΝ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ
/ΠΡΟΦΟ
ΡΑ

kg

ΣΔΥΝΗΚΔ
ΠΡΟΓΗΑΓΡ
ΑΦΔ

ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ
ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΔ
ΜΟΝΑΓΑ
ΤΚΔΤΑΗΔΑΠ
ΣΔΥΝΖΣΟΤ
Ο 20- 30 ΚΗΛΑ
ΝΔΦΡΟΤ

TEM.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ

kg

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ

kg

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ

kg
ή lt

ΠΡΟΣΗΜΖΣΔΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ

ΣΔΜ

ΑΟΜΖ-ΛΔΤΚΖ

ΣΔΜ

ΓΗΑ ΣΔST PAP
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ΓΗΑΣΑΔΗ
20 Υ 18CM

ΤΚΔΤΑΗΔ
Δ ΠΛΑΣΗΚΖ
ΑΚΟΤΛΑ Ή
Δ
ΚΟΤΣΗΑ
ΥΑΡΣΗΝΑ
ΚΟΤΣΗΑ
ΥΑΡΣΗΝΑ
ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑ
ΚΟΝΖ Ή
ΠΛΑΣΗΚΑ
ΓΟΥΔΗΑ
ΓΗΑΤΓΡΟ
ΠΛΑΣΗΚA
ΓΟΥΔΗΑ ΣΧΝ
450
ml
ΜΠΟΤΚΑΛΗΑ
Δ ΜΟΡΦΖ
SPRAY

ΠΟΟΣΖΣΔ

12.000

120

3.300

15

40

70

40

8)

ΑΚΟΤΛΔ
ΝΑΤΛΟΝ
ΜΗΚΡΔ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ
(ΥΧΡΗ
ΥΔΡΑΚΗΑ )

kg

ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ
ΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΑ

11

ΓΗΑΣΑΔΗ
24 Υ 35 CM

1500

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

ΑΚΟΤΛΔ
ΠΛΑΣΗΚΔ
(ΦΑΝΔΛΑΚΗΑ)
ΜΔ ΥΔΡΑΚΗΑ

kg

ΤΡΜΑ
ΥΟΝΣΡΟ ΓΗΑ
ΚΔΤΖ

TEM.

ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗ
ΠΗΑΣΧΝ
ΥΛΧΡΗΝΖ
KLINEX
ΤΓΡΟ
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚ
Ο ΠΗΑΣΧΝ (ΓΗΑ
ΠΛΤΗΜΟ ΣΟ
ΥΔΡΗ)
ΤΓΡΟ
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗ
ΚΟ
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ
ΠΗΑΣΧΝ
ΔΗΓΗΚΟ ΑΛΑΣΗ
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ
ΠΗΑΣΧΝ

TEM.

ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ ΓΗΑΣΑΔΗ
ΣΡΟΦΗΜΑ
45 Υ 28CM
ΑΝΘΔΚΣΗΚΔ Δ
ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ
ΒΑΡΟ ΜΔΥΡΗ 5
ΚΗΛΑ ΚΑΗ
ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΔ
-----------------------ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ

15

ΒΑΡΟΤ
ΣΟΤΛΑΥΗΣ
ΟΝ 40 gr

70

ΓΗΑΣΑΖ

300

10 Υ 7 X 2,5CM
ΓΟΥΔΗΑ
ΣΧΝ 2 LT

400

LT

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ

LT

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ

ΠΡΟΣΗΜΧΝΣΑΗ
ΟΗ ΜΔΓΑΛΔ
ΤΚΔΤΑΗΔ

150

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ

ΠΡΟΣΗΜΧΝΣΑΗ
ΟΗ ΜΔΓΑΛΔ
ΤΚΔΤΑΗΔ

50

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ

ΠΡΟΣΗΜΧΝΣΑΗ
ΟΗ ΜΔΓΑΛΔ
ΤΚΔΤΑΗΔ

LT

kg

12

50

ΟΜΑΔΑ Βϋ ΠΛΑΣΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΕΩ κ.α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 5.290€

Α/Α

1)

2)

3)

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΔΗΓΟΤ
ΠΛΑΣΗΚΑ
ΠΗΑΣΑ
ΜΔΓΑΛΑ
ΡΖΥΑ ΜΗΑ
ΥΡΖΖ
ΠΛΑΣΗΚΑ
ΠΗΑΣΑ ΜΗΚΡΑ
ΡΖΥΑ ΜΗΑ
ΥΡΖΖ
ΠΛΑΣΗΚΑ
ΠΗΑΣΑ
ΜΔΓΑΛΑ
ΒΑΘΗΑ ΜΗΑ
ΥΡΖΖ

4)

ΠΟΣΖΡΗΑ
ΦΔΛΗΕΟΛ
ΜΔΓΑΛΑ

5)

ΠΟΣΖΡΗΑ
ΠΛΑΣΗΚΑ
ΜΔΓΑΛΑ

6)

7)

8)

ΠΛΑΣΗΚΑ
ΜΑΥΑΗΡΗΑ
ΜΗΑ
ΥΡΖΖ
ΠΛΑΣΗΚΑ
ΚΟΤΣΑΛΗΑ
ΜΗΑ
ΥΡΖΖ
ΠΛΑΣΗΚΑ
ΚΟΤΒΔΡ(3
ΣΔΜΑΥΗΧΝ)

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ
/ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΜ.

ΣΔΜ.

ΣΔΜ.

ΣΔΜ.

ΣΔΜ.

ΣΔΜ.

ΣΔΜ.

ΣΔΜ.

9)

ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑ
ΡΣΟ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΣΗΜΖ ΑΝΑ
ΡΟΛΟ

10)

ΜΔΜΒΡΑΝΖ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΣΗΜΖ ΑΝΑ

ΣΔΥΝΗΚΔ
ΠΡΟΓΗΑΓΡ
ΑΦΔ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ
ΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΑ
ΓΗΑΣΑΖ 21 cm
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ
ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ
ΓΗΑΣΑΖ 17 cm
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ
ΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΑ
ΓΗΑΣΑΖ 21 cm
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ
ΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΑ(250
ml)
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ
ΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΑ(250
ml )
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ
ΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΑ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ
ΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΑ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ

ΠΡΟΣΗΜΖΣΔΑ ΠΟΟΣΖΣΔ

ΤΚΔΤΑΗΔ
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ
ΣΔΜΑΥΗΧΝ

ΤΚΔΤΑΗΔ
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ
ΣΔΜΑΥΗΧΝ
ΤΚΔΤΑΗΔ
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ
ΣΔΜΑΥΗΧΝ
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1000

1000

ΤΚΔΤΑΗΔ
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ
ΣΔΜΑΥΗΧΝ

30.000

ΤΚΔΤΑΗΔ
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ
ΣΔΜΑΥΗΧΝ

10.000

ΤΚΔΤΑΗΔ
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ
ΣΔΜΑΥΗΧΝ

1000

ΤΚΔΤΑΗΔ
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ
ΣΔΜΑΥΗΧΝ

30.000

ΤΚΔΤΑΗΔ
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ
ΣΔΜΑΥΗΧΝ

5.000

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ
ΣΤΠΟΤΔ ΡΟΛΟ ΣΧΝ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ
ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ100 m X 30 cm
ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ Δ
ΟΛΔ ΣΗ
ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ
ΑΝΘΔΚΣΗΚΖ-

3000

Δ ΡΟΛΟ ΣΧΝ

300

300

ΡΟΛΟ

11)
12)

13)

ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ
200 ηιπ
ΥΑΡΣΗΝΔ
ΑΚΟΤΛΔ
ΓΗΑ
ΑΝΣΟΤΗΣ
ΠΛΑΣΗΚΑ
ΜΠΟΛ ΜΔ
ΚΑΠΑΚΗΑ
ΜΗΑ
ΥΡΖΖ
(200-250 ml)

ΣΔΜ.
kg

ΣΔΜ.

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ
ΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΑ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ
ΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΑ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ
ΚΑΣΧΘΗ

100m X 30 cm
ΤΚΔΤΑΗΔ
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ
ΣΔΜΑΥΗΧΝ
ΓΗΑΣΑΔΧΝ

800

40

9Υ27
ΤΚΔΤΑΗΔ
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ
ΣΔΜΑΥΗΧΝ

7.100

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ
Ζντυπο τεχνικϊν προδιαγραφϊν (Οδθγίεσ χριςθσ και οδθγίεσ αςφαλείασ).
Δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ ( Material Safety Data Sheet)
Άδεια από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Να
διακζτουν ετικζτεσ ςτα ελλθνικά
Ρροτεινόμενθ δοςολογία από τον καταςκευαςτι, με ενδεικτικά προγράμματα χριςθσ ςε
πλυντιρια ανάλογα με τθν ποιοτικά χαρακτθριςτικά του νεροφ (πχ ςκλθρότθτα).

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:
Πλα τα είδθ εςτίαςθσ που προορίηονται να ζρκουν ςε επαφι με τρόφιμα κα πρζπει να
πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ που ορίηει ο Κϊδικασ Τροφίμων και Ροτϊν ( Άρκρα 21-28
"Υλικά και Αντικείμενα που προορίηονται να ζλκουν ςε επαφι με τα τρόφιμα")

Απνξξνθεηηθή πεηζέηα θνπδίλαο
ε ξνιό πεξίπνπ 1,5 κέηξν ή θαη ζε ηεκάρηα δηαζηάζεσλ 20 X 18 cm( ηύπνπ wettex ή
παξόκνην). Τςειή απνξξνθεηηθόηεηα θαη γξήγνξν ζηέγλσκα, ρσξίο λα αθήλεη ρλνύδη
.Θ απορροφθτικι πετςζτα τφπου wettex, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ ,ανκεκτικι
ςφογγοπετςζτα και όχι κακζτυπο είδοσ που κρυμματίηεται με τισ χριςεισ ,μθ
ανταποκρινόμενο ςτθν εξειδικευμζνθ χριςθ που προορίηεται.

Πιαζηηθά θνπβέξ κηαο ρξήζεο
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Πλα τα κουβζρ κα είναι για ατομικι χριςθ. Να είναι ςυςκευαςμζνα ςε διαφανζσ ςακουλάκι
για τθν προςταςία τουσ από τουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ μόλυνςθσ, με εφαρμογι ςε όλα
τα καταςτιματα μαηικισ εςτίαςθσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Να είναι μιασ χριςεωσ, ςε
χρϊμα λευκό ι διάφανο και να είναι κατάλλθλα για τρόφιμα. Θ ςυςκευαςία του κουβζρ να
περιζχει τον εξισ ςυνδυαςμό (μαχαίρι πλαςτικό –πιροφνι πλαςτικό – κουτάλι πλαςτικό–
χαρτοπετςζτα λευκι διαςτάςεων 15 Χ 15)

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ροφχων (Σκόνθ ρυκμιηόμενου αφροφ)
Ευρείασ κατανάλωςθσ ςε μορφι ςκόνθσ. Με απόδοςθ ςε κερμοκραςία πλφςθσ από 40
βακμοφσ Κελςίου, χωρίσ να προκαλεί ηθμιζσ ςτα πλυντιρια του Νοςοκομείου οφτε να
μζνουν κατάλοιπα ςτα ροφχα και τισ ςυςκευζσ. Δεν πρζπει να βλάπτει το περιβάλλον
,να μθν δθμιουργεί αλλεργικζσ ,δερματικζσ ι άλλεσ πακιςεισ ςτα άτομα που χρθςιμοποιοφν
τα ροφχα τα οποία ζχουν πλυκεί με αυτό και γενικά να μθν αφινουν υποψία κινδφνου γι
αυτά.. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται το βάροσ, θ ςφςταςθ του
απορρυπαντικοφ, θ δοςολογία, θ προζλευςθ και ο αρικμόσ εγκρίςεωσ του Γενικοφ Χθμείου
του Κράτουσ.
Γενικά χαρακτθριςτικά
Το προϊόν κα πρζπει να είναι κοκκϊδεσ ,πφργου ξθράνςεωσ, ομοιόμορφθσ εμφάνιςθσ ,
οποιαδιποτε δε ςυςςωμάτωςθ που εμφανίηεται κατά τθν αποκικευςθ (λόγω τθσ υγραςίασ)
κα πρζπει να κραφεται με το χζρι. Οι κόκκοι αυτοφ κα διαλφονται εφκολα ςτο νερό και δε κα
ςυςςωματϊνονται κατά τθ ροι φδατοσ μζςα ςτθν ειδικι κζςθ αποκζςεωσ του
απορρυπαντικοφ ςτο πλυντιριο. Τα περιεχόμενα ςτο απορρυπαντικό ςυςτατικά δεν κα είναι
επιβλαβι ςτα κακαριηόμενα υφάςματα και ςτισ πλυντικζσ μθχανζσ. Το απορρυπαντικό κα
είναι ρυκμιηόμενου αφριςμοφ , ϊςτε κατά τθν διεργαςία πλυςίματοσ να μθν παρατθρείται
αφριςμόσ που κα παρεμποδίηει τθν λειτουργία του πλυςίματοσ, οφτε κα κζτει ςε κίνδυνο τισ
θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ του πλυντθρίου. Να μθν ζχει οςμι κεροηίνθσ, τάγγθ ι
ιχκυϊδθ ι άλλθ ζντονθ ζςτω και πικανά αρωματικι ,οφτε να μεταδίδει τζτοιεσ οςμζσ ςτα
πλενόμενα υφάςματα. Αντίκετα είναι επικυμθτό να είναι πολφ ελαφρά αρωματιςμζνο.

Απνζθιεξπληηθό λεξνύ γηα πιπληήξηα ξνύρσλ.
To προϊόν κα πρζπει να ζχει ςυμπυκνωμζνθ όξινθ ςφνκεςθ που αφαιρεί ακόμα και τισ
δφςκολεσ επικακίςεισ αλάτων, να είναι άοςμο ,εφχρθςτο ,να είναι δραςτικό ακόμα και ςε
ςυνκικεσ υψθλισ ςκλθρότθτασ νεροφ και να διατθρείται θ μζγιςτθ απόδοςθ των
πλυντθρίων ροφχων. Να δίνονται οδθγίεσ χριςεωσ-αςφαλείασ .Να περιζχει ςτθ ςφνκεςι
του ειδικό αντιδιαβρωτικό πρόςκετο .Να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον. Να διατίκεται
ςε αςφαλι ςυςκευαςία.

Βξεθηθό απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ
Σε ςκόνθ, ι ςε υγρι μορφι, ειδικά μελετθμζνο για τα βρεφικά ροφχα, με ουδζτερο ph φιλικό
ςτο δζρμα με ειδικι υποαλλεργικι και αντιερεκιςτικι ςφνκεςθ. Να διαλφεται εφκολα και να
μθν αφινει κατάλοιπα ςτα ροφχα. Να μθν περιζχει parabens, ζνηυμα, μαλακτικό και
ενιςχυτι χρϊματοσ. Με υποαλλεργικό άρωμα.

Δληνκνθηόλν γηα έξπνληα έληνκα (θαηζαξηδνθηόλα)
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Να περιλαμβάνει οδθγίεσ αςφάλειασ και χριςθσ και να είναι κατά προτίμθςθ οικολογικό ωσ
προσ το προωκθτικό αζριο ,να διατίκεται ςε εφχρθςτθ και αςφαλι ςυςκευαςία 300 ml, να
πλθροί τισ οδθγίεσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε για τθ χριςθ που προορίηεται (εςωτερικοφ
χϊρου). Τζλοσ να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ,
από τα ευρζωσ κυκλοφοροφντα ςτθν αγορά. Το χθμικό προϊόν που κα προςφερκεί δεν
πρζπει να βλάπτει τθν υγεία των εργαηομζνων που κα τα χρθςιμοποιεί, να μθν επιβαρφνει
το περιβάλλον να μθν καίγεται ι εκριγνυται είτε από μόνο του, είτε όταν ζλκει ςε επαφι με
άλλα χθμικά προϊόντα

Δηδηθό αιάηη γηα πιπληήξηα πηάησλ
Το παραπάνω προϊόν κα πρζπει: να διαλφεται εφκολα και γριγορα ,να είναι κατάλλθλο για
νοςοκομειακι χριςθ, να είναι είτε ςε ςτερει μορφι ,είτε ςε υγρι, να είναι δραςτικό
ακόμα και ςε ςυνκικεσ υψθλισ ςκλθρότθτασ νεροφ και να διατθρείται θ μζγιςτθ απόδοςθ
των πλυντθρίων πιάτων/ποτθριϊν. Να περιζχει ςτθ ςφνκεςι του ειδικό αντιδιαβρωτικό
πρόςκετο. Να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον. Να διατίκεται ςε αςφαλι ςυςκευαςία. Να
αναγράφονται πάνω ςτθ ςυςκευαςία όλεσ οι οδθγίεσ που αφοροφν :ςφςταςθ προϊόντοσ,
οδθγίεσ χριςθσ, δοςολογία και οδθγίεσ προφφλαξθσ.

θνπγγαξάθη πηάησλ
Σφουγγάρι κουηίνασ για τα πιάτα, χρϊματοσ κίτρινου 10 Χ 7 Χ 2,5 cm περίπου. Υψθλισ
ποιότθτασ δφο όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρϊδουσ υλικοφ για απορρόφθςθ υγρϊν και
τρίψιμο ευαίςκθτων επιφανειϊν και μια άλλθ ςκλθρι για μθχανικι δράςθ και δυνατό
τρίψιμο. Θ αφρϊδθ πλευρά να είναι καταςκευαςμζνθ από νάιλον που δεν χαράηει. Θ
πλευρά με τθν ςκλθρι πλευρά να είναι καταςκευαςμζνθ από επικάλυψθ αμμοχάλικου και
ειδικισ ρθτίνθσ, που δεν ςκουριάηει, δε ςχίηεται και ζχει μεγάλθ ικανότθτα αποκόλλθςθσ
ρφπων από ςκλθρζσ επιφάνειεσ. Ιδανικό για πλφςιμο πιάτων και ςκευϊν μαγειρικισ ,για
γενικι κακαριότθτα, για απομάκρυνςθ ςτιγμάτων και κθλίδων.

Τγξό απνξξππαληηθό πηάησλ (γηα πιύζηκν ζην ρέξη)
Να περιζχει ανιονικά επιφανειοδραςτικά min 16%,να περιζχει μθ ιονικά min 2%,να περιζχει
NaOH min 8%.Να ζχει pH υδατικοφ διαλφματοσ 1% , 6-8,ειδικι ςφνκεςθ για να βοθκά τον
κακαριςμό ρφπων κάκε μορφισ (τςάι , λίπθ, ςάλτςα, καφζσ, αυγό, κτλ). Να δίνονται οδθγίεσ
χριςεωσ & οδθγίεσ αςφαλείασ.
Να φζρει ςιμανςθ CE & να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν
οδθγία 91/155 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ .επίςθσ να περιζχει ςυςτατικά ςφμφωνα με τισ τιμζσ
που δίνονται ςτθν οδθγία 89/542 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

Απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ πηάησλ
Να είναι ςε υγρι μορφι ι ςε ςκόνθ
Να περιζχει τριπολυφωςφωρικό Να Min 10% Να
περιζχει NaOH min 8%
Να περιζχει Υποχλωριϊδεσ Να ςε ενεργό χλϊριο min 1% Να
ζχει ουδζτερθ οςμι
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Ειδικι ςφνκεςθ για να βοθκά τον κακαριςμό ρφπων κάκε μορφισ (τςάι , λίπθ,
ςάλτςα ,καφζσ, αυγό, κτλ)
Να χρειάηεται διάλυςθ ανάλογα με τθν ςκλθρότθτα του νεροφ Να
δίνονται οδθγίεσ χριςεωσ
Να δίνονται οδθγίεσ αςφάλειασ
Να διατίκενται ςε ςυςκευαςία οικονομικι 15 ζωσ 20lt Να
φζρει ςιμανςθ CE
Να είναι καταςκευαςμζνο ςυμφωνά με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν οδθγία 91/155 τθσ
ευρωπαϊκισ ζνωςθσ
Να περιζχει ςυςτατικά ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν οδθγία 89/542 τθσ
ευρωπαϊκισ ζνωςθσ
Να περιζχονται τουλάχιςτον 90% βιοδιαςπϊμενα ςυςτατικά
Να αναγράφονται
λαμβάνονται

τα

ατομικά

μζτρα

προςταςίασ

που

πρζπει

να

Να μθν είναι εφφλεκτο, ςθμείο ανάφλεξθσ >100 οC

Υισξίλε KLINEX
Μάρκασ KLINEX αποκλειςτικά για τθν χλωρίωςθ και απολφμανςθ των μθχανθμάτων τθσ
Μονάδασ Τεχνθτοφ Νεφροφ. Σε πλαςτικι ςυςκευαςία των 2 λίτρων. Να αναγράφονται ςτθ
ςυςκευαςία όλα τα ςχετικά για τα είδθ αυτά, παραγωγι – προφυλάξεισ- ςυγκζντρωςθ
υποχλωριϊδουσ νατρίου- ζγκριςθ από το Γ. Χ. Κ.

Υαξηνπεηζέηεο
Αρίςτθσ ποιότθτασ, απαλζσ, απορροφθτικζσ, ανκεκτικζσ, από λευκαςμζνο χθμικό πολτό.
Διάςταςθ τουλάχιςτον 15 χ 15 cm .Σε κατάλλθλα τυποποιθμζνθ πλαςτικι ςυςκευαςία,
λευκοφ χρϊματοσ, ανά πακζτο 200 τεμαχίων ,το ελάχιςτο. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ
να αναγράφονται όλα τα παραπάνω ςτοιχεία και θ προζλευςθ.

Πιαζηηθά κπνι κε θαπάθηα
Κατάλλθλα για τρόφιμα. Διαφανι ι λευκά μιασ χριςθσ για κρζμεσ και ηελζ
περιεκτικότθτασ 200-250 ml περίπου .Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να εφαρμόηουν πολφ
καλά τα καπάκια πάνω ςτα μπολ και να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ φφλαξθ και μεταφορά του
περιεχομζνου τουσ.
Υεηξνπεηζέηεο Εηθ – Εαθ
Λευκζσ επαγγελματικοφ τφπου. Θα πρζπει να είναι μαλακι και απορροφθτικι μονόφυλλθ
από κακαρι χαρτομάηα. Διαςτάςεισ φφλλου περίπου : 23Χ25 εκ. Βάροσ χαρτιοφ: 40 γρ / τ.μ.
±5%.Ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να τραβάει μία χειροπετςζτα τθ φορά. Σε πακζτο των
250 φφλλων τουλάχιςτον.

ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ:
 Τα αποππςπανηικά ππέπει να διέλθοςν επιηςσώρ ηην ππακηική δοκιμαζία ππορ έλεγσο
ηος αθπιζμού και ηηρ εν γένει ζςμπεπιθοπάρ ηοςρ ηόζο ζηα πλςνηήπια πούσων όζο
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και ζηα πλςνηήπια πιάηων.
Ο μειοδόηηρ ππέπει να διαηηπεί επικοινωνία με ηο Νοζοκομείο, όζον αθοπά
πποβλήμαηα λειηοςπγίαρ πος οθείλονηαι ζηην σπήζη ηων αποππςπανηικών και ηων
λοιπών ειδών καθαπιόηηηαρ .
Σε πεπίπηωζη πποβλημάηων καηά ηην σπήζη ηων ςλικών θα μποπεί ο ππομηθεςηήρ να
παπεςπεθεί ζε δοκιμή σπήζηρ και ζε πεπίπηωζη αζηοσίαρ θα γίνει ανηικαηάζηαζη όλος
ηος ςλικού πος θα βπίζκεηαι ζηιρ αποθήκερ ηος Νοζοκομείος.
Τα πεπιεσόμενα ζηο αποππςπανηικό ζςζηαηικά δεν θα είναι επιβλαβή ζηιρ πλςνηικέρ
μησανέρ.
Μεηά ηο πλύζιμο δεν ππέπει να μένοςν κηλίδερ επί ηων ζκεςών ή ηος ιμαηιζμού.
Να είναι καηαζκεςαζμένο ζύμθωνα με ηιρ ηιμέρ πος δίνονηαι ζηην οδηγία 91/155 ηηρ
Ε.Ε
Να πεπιέσει ζςζηαηικά ζύμθωνα με ηιρ ηιμέρ πος δίδονηαι ζηην οδηγία 89/542 ηηρ Ε.Ε
Ύπαπξη ηοπικού ανηιππόζωπος θα εκηιμηθεί
Παπαπάνω αναθέπονηαι οι ελάσιζηερ απαιηήζειρ ζε ζςζηαηικά πος ππέπει να πληπούν
ηα πποζθεπόμενα είδη. Οι απαιηήζειρ ζε ζςζηαηικά δεν αθοπούν ολοκληπωμένερ
ζςνθέζειρ, αλλά ελάσιζηερ απαιηήζειρ οπιζμένων μόνο κςπίων και ζςνεπγαηικών
ζςζηαηικών. Εναπόκειηαι ζηην κπίζη ηων ππομηθεςηών να πλαιζιώνοςν ηα ζςζηαηικά
πος αναγπάθονηαι ζηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ , με όλα ηα αναγκαία για να
παπαδώζοςν πποϊόνηα πος θα έσοςν ικανοποιηηική καθαπιζηική και πλςνηική δπάζη.

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ:
Δείγματα απαιτοφνται για τα εξής είδη:

1) Πλαζηικά μιαρ σπήζηρ ( όλα ηα είδη ζηην ζςγκεκπιμένη καηηγοπία)
2) Σθοςγγάπια πιάηων ,αποπποθηηικέρ πεηζέηερ (ηύπος wettex) και ζακούλερ ηποθίμων μικπέρ.
ΡΟΣΦΟΑ ΧΩΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΩ ΕΙΔΘ ΘΑ ΑΡΟΙΡΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΡΑΑΔΕΚΤΘ ΚΑΙ
ΔΕ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΡΟΨΘ.

TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΟΜΑΔΑ Γ΄-ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 8.250€

Α/Α

ΕΙΔΘ

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΘ
ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ
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ΕΤΘΣΙΕΣ ΡΟΣ/ΤΕΣ

1.

ΑΦΑΙΕΤΙΚΟ
ΑΛΑΤΩΝ (WC) 4L

2.

ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ
ΔΑΡΕΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 4L

3.

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 900ml

4.

ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ
ΤΗΑΜΙΩΝ 4L

Ειδικό κακαριςτικό ιςχυρό για χϊρουσ
υγιεινισ W.C. Να απομακρφνει
αποτελεςματικά άλατα, πουρί και
υπολείμματα ςαπουνιοφ από βρφςεσ,
πλακάκια και είδθ υγιεινισ,
αφινοντασ ευχάριςτο άρωμα.
Κατάλλθλο για χριςθ ςε νοςοκομεία
χωρίσ φωςφορικά άλατα και
ανακυμιάςεισ κατά τθν χριςθ του και
φιλικό ςτο δζρμα. Να ζχει άδεια από
το Γ.Χ.Κ και να ςυνοδεφεται από
δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ.
Ουδζτερο κακαριςτικό δαπζδων
και επιφανειϊν χαμθλοφ αφριςμοφ,
ςυμπυκνωμζνο με ειδικά
ενιςχυτικά κακαριςμοφ για εφκολο
και υγιεινό κακάριςμα. Κατάλλθλο
για αντιςτατικά δάπεδα και δάπεδα
linoleum κακϊσ και για επιφάνειεσ
από μάρμαρο, πλακάκια, πλαςτικό
και τοίχουσ. Αςφαλζσ ςτθ χριςθ, μθ
ερεκιςτικό για το δζρμα, με
ουδζτερο PH και να μθν περιζχει
φωςφορικά άλατα και χλϊριο.
Κατάλλθλο για χριςθ ςε νοςοκομεία.
Να ζχει άδεια από το Γ.Χ.Κ και να
ςυνοδεφεται από δελτίο δεδομζνων
αςφαλείασ.
Γυαλιςτικό για επιφάνειεσ χρωμίου,
αλουμινίου, πόρτεσ ανελκυςτιρων,
πάγκουσ και μεταλλικζσ επιφάνειεσ.
Να φροντίηει και να κακαρίηει τισ
ανοξείδωτεσ επιφάνειεσ, να
απομακρφνει δακτυλιζσ και ςτίγματα.
Να περιζχει ταςιενεργά και ζλαια
υψθλισ κακαριότθτασ ειδικά για
χϊρουσ νοςοκομείων και μαγειρείων.
Να διακζτει άδεια από το Γ.Χ.Κ, να
ςυνοδεφεται από δελτίο δεδομζνων
αςφαλείασ
Υγρό κακαριςτικό για τηάμια και λείεσ
επιφάνειεσ. Να περιζχει ενεργά
κακαριςτικά ςυςτατικά και αικυλικι
αλκοόλθ για γριγορο ςτζγνωμα. Να
μθν αφινει ίχνθ ςτα τηάμια,
κακρζπτεσ και λείεσ επιφάνειεσ.
Κατάλλθλο για χριςθ ςε νοςοκομείο.
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48/4ΛΙΤΑ

600/4 ΛΙΤΑ

60/900ML

100/4ΛΙΤΑ

5.

ΡΑΝΕΤΕΣ

6.

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ
ΡΑΣΙΝΕΣΚΟΚΚΙΝΕΣ-ΜΡΛΕ
ΡΑΝΑΚΙΑ ΣΟΥΙΦΕ
ΔΑΡΕΔΟΥ

7.

8.

ΣΚΟΥΡΑ ΣΟΥΙΦΕ
ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ

9.

ΣΚΟΥΡΕΣ
ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ

10.

ΦΑΑΣΙΑ ΜΕ
ΚΟΝΤΑΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΤΥΡΟΥ
ΚΟΥΗΙΝΑΣ 2
ΧΩΜΑΤΩΝ (ΜΡΛΕΚΟΚΚΙΝΟ- ΚΙΤΙΝΟΚΟΚΚΙΝΟ)

11.

Ρανζτεσ εμποτιςμοφ για υγρό
ςφουγγάριςμα, χωρίσ κρόςςια. Να
είναι ανκεκτικζσ ςτα απολυμαντικά
και ςτισ πλφςεισ ςτο πλυντιριο. Να
ζχει πτερφγια ςτα άκρα (τςζπεσ) για
εφαρμογι ςτθ βάςθ τθσ. Θ βάςθ είναι
40cm μικοσ.
Σφουγγαρίςτρεσ επαγγελματικζσ
400gr με κρόςςια χρϊματοσ πράςινοκόκκινο-μπλε ι λευκό.
Ρανάκια τφπου swiffer αντιςτατικά
μεγζκουσ 60x22cm και θ βάςθ τθσ
ςκοφπασ swiffer είναι 50x10cm.
Σκοφπα swiffer 10χ 50 από ςιλικόνθ
και υποδοχι για να τοποκετοφνται
ανταλλακτικά πανάκια με ανκεκτικι
βάςθ αλουμινίου και αλουμίνιο
κοντάρι
Σκοφπεσ εξωτερικοφ χϊρου, με
ςκλθρι τρίχα, κατάλλθλθ για αυλζσ
και δρόμουσ.
Φαράςια από ςκλθρό ανκεκτικό
πλαςτικό και κοντάρι .
Σφουγγάρια κουηίνασ χρϊματοσ μπλε,
κίτρινο, πράςινο και κόκκινο για
επαγγελματικι χριςθ, ανκεκτικά ςε
κακαριςτικά και απολυμαντικά.
Σκλθρό από τθν μία πλευρά και
μαλακό από τθν άλλθ.
Ρανάκια μικροϊνϊν γενικισ χριςθσ,
κατάλλθλο για όλεσ τισ επιφάνειεσ,
ανκεκτικό ςτθ χριςθ με κακαριςτικά
και απολυμαντικά και ςτισ ςυχνζσ
πλφςεισ ςτο πλυντιριο. Χρϊματοσ
μπλε-πράςινο-κόκκινο-κίτρινο.
Κοντάρια αλουμινίου βαρζωσ τφπου
για επαγγελματικζσ ςφουγγαρίςτρεσ .

12.

ΡΑΝΑΚΙΑ
ΜΙΚΟΙΝΩΝ 4
ΧΩΜΑΤΩΝ
(ΡΑΣΙΝΟ-ΜΡΛΕΚΙΤΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ)

13.

ΚΟΝΤΑΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑΣ
ΚΟΝΤΑΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Κοντάρια πλαςτικά για
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ ςφουγγαρίςτρεσ οικιακοφ τφπου και

14.

17

60

ΡΑΣ.60ΤΕΜ
ΜΡΛ.88ΤΕΜ
ΚΟΚΚ.50ΤΕΜ
10.000ΤΕΜ

20 τεμ

10 TEM

50 TEM
100 ΜΡΛΕ
100 ΚΟΚΚΙΝΑ
100 ΚΙΤΙΝΑ
100ΡΑΣΙΝΑ

60 ΜΡΛΕ
60 ΚΟΚΚΙΝΑ
60 ΚΙΤΙΝΑ
60ΡΑΣΙΝΑ

132ΤΕΜ

40 ΤΕΜ

ΣΚΟΥΡΕΣ ΚΑΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ
15.
ΔΟΧΕΙΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ
16.
ΓΑΝΤΙΑ ΤΥΡΟΥ
ΚΟΥΗΙΝΑΣ

17.

ΚΑΛΥΚΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑΣ
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

18.

ΚΟΝΤΑΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΟΥΙΦΕ ΚΑΙ
ΡΑΝΕΤΕΣ

19.
ΞΥΣΤΑ ΤΣΕΡΘΣ
20.

21.

ΣΥΣΤΘΜΑ
ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ
ΤΗΑΜΙΩΝ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ
ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ

τισ ςκοφπεσ εξωτερικοφ χϊρου.
Δοχεία ψεκαςμοφ του 1lt με
δοςομετρθτι ςτο ζξω μζροσ
τουσ.
Από πλαςτικό ανκεκτικό αρίςτθσ
ποιότθτασ, κατάλλθλα για
ανκεκτικι χριςθ ςε βαρζωσ τφπου
εργαςίεσ (Χϊροι
κουηίνασ, λουτρά) όλων των μεγεκϊν
Κάλυκασ επαγγελματικισ
ςφουγγαρίςτρασ από ανκεκτικό
πλαςτικό, χρϊματοσ μπλε και
κόκκινο.
Κοντάρια αλουμινίου για
επαγγελματικι χριςθ.

Ξφςτρα δαπζδου- τηαμιϊν,
τςζπθσ με ανταλλακτικά
ξυραφάκια.
Σφςτθμα κακαριςμοφ τηαμιϊν με
μαξιλάρι και λαςτιχζνια λεπίδα. Να
είναι επεκτάςιμο το κοντάρι του
ζωσ 6m.
Δεματικά πλαςτικά καλωδίων (λευκοφ
ι μαφρου χρϊματοσ) .Καηαζκεσαζμένο

100 ΤΕΜ

100 ΗΕΥΓΘ

132 ΤΕΜ

50 ΤΕΜ

80ΤΕΜ

33 ΤΕΜ

15.000ΤΕΜ

από πολσαμίδιο
Ασηοζβηνόμενα-Πρόησπο-UL 94:V2
Διάζηαζη: Μήκος 20-25 CM

22.
ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ
ΧΕΙΩΝ 4L

23.
ΓΟΥΝΑΚΙΑ

24.

ΚΟΝΤΑΙΑ ΓΙΑ
ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΜΕ
ΕΡΕΚΤΑΣΘ

Πχι ςυρμάτινα ! Σε πακζτο 100-200
τεμαχίων.
Αρωματικό υγρό ςαποφνι
κακαριςμοφ χεριϊν με
ουδζτερο PH ωσ προσ τθν
επιδερμίδα, παρζχοντασ
αντιμικροβιακι προςταςία και
αποτελεςματικι
κακαριότθτα
Εργαλείο πλφςεωσ τοίχων 40cm, να
ζχει υποδοχι για να εφαρμόηει το
κοντάρι επζκταςθσ ςτον κακαριςμό
των
ψθλϊν ςθμείων.
Κοντάρι αλουμινίου με τθλεςκοπικι
κεφαλι για χριςθ ςε μεγάλο φψοσ.
Σφουγγαρίςτρεσ οικιακοφ τφπου
18

200/4 ΛΙΤΑ

4

4

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ

25.

26.

ΣΚΟΥΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ
ΤΥΡΟΥ

27.
ΚΟΥΒΑΔΕΣ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ
28.

ΔΙΣΚΟΙ ΤΣΟΧΑΣ
ΜΘΧΑΝΘΣ
ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ
ΔΑΡΕΔΩΝ

30.

ΦΗΛΣΡΟΑΚΟΗ

31.

ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑ
ΜΜΟ ΚΟΤΒΑ
ΓΔΝΗΚΖ
ΥΡΖΖ

32.

Οικιακόσ κουβάσ
ςφουγγαρίςματοσ με ςτίφτθ
από ανκεκτικό πλαςτικό.
ολό τφπου wettex 14m μεγάλθσ
αντοχισ, να χρθςιμοποιείται και με
απορρυπαντικά-χθμικά και να
απορροφά άμεςα χωρίσ να αφινει
ςτίγματα πίςω του.
Θ μθχανι που διακζτει το
νοςοκομείο είναι Taski swingo
450E και θ διάμετροσ του δίςκου
είναι 43cm/17". Οι δίςκοι να
είναι χρϊματοσ κόκκινου και

ΟΛΟ WETTEX

29.

με λωρίδεσ, απορροφθτικι και
ανκεκτικι χωρίσ να αφινει
χνοφδια
ςτο πάτωμα.
Σκοφπεσ βιδωτζσ εςωτερικοφ
χϊρου καταςκευαςμζνεσ από
ανκεκτικό ανακυκλϊςιμο υλικό.

ΣΖΡΗΓΜΑ ΓΗΑ
ΚΟΝΣΑΡΗΑ

λευκοφ για δάπεδα linoleum.
Ακηαθθαηηζημί θζθηνυζαημζ
πμο κα ηαζνζάγμοκ ζε
δθεηηνζηή απμννμθδηζηή
ζημφπα Taski vento 8.
Κμοαάξ 22lt
παναθθδθυβναιιμξ.

Πθαζηζηυ ζηήνζβια ιε ηαμοηζμφη
πμο πνμζανιυγεηαζ ζημ ηανυηζζ
ηαεανζυηδηαξ ηαζ ζηδνίγμοκ ηα
ημκηάνζα

ΟΜΑΔΑ Δ΄- ΑΚΚΟΤΛΕ

Α/Α

ΔΗΓΟ

1.

ΑΚΟΤΛΔ 50Υ50 ΜΔ ΣΟ
ΚΗΛΟ

2.

ΑΚΟΤΛΔ 75Υ60 ΜΔ ΣΟ
ΚΗΛΟ

3.

ΑΚΟΤΛΔ 90Υ110 ΜΔ ΣΟ
ΚΗΛΟ

100 ΤΕΜ

40 ΤΕΜ

40 ΤΕΜ

6 ΤΕΜ

2 ΤΕΜ

5 ΣΔΜ

2 ΣΔΜ

80 ΣΔΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 12.000€

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΗ ΑΚΟΤΛΔ
αημφθεξ 50Υ50, βναθείμο-WC απυ πθαζηζηυ
οθζηυ πάπμοξ 20 micron βζα ακημπή ηαζ ιε
πηοπςηέξ πθεονέξ
αημφθεξ ιαφνεξ απμννζιιάηςκ 75Υ60cm,
απυ πθαζηζηυ οθζηυ πάπμοξ 30 micron βζα
ακημπή ηαζ ιε πηοπςηέξ πθεονέξ.
αημφθεξ ιαφνεξ απμννζιιάηςκ 90Υ110cm,
απυ πθαζηζηυ οθζηυ πάπμοξ 30 micron βζα

ΔΣΖΗΔ
ΠΟΟΣΖΣΔ
500 ΚΗΛΑ
2500ΚΗΛΑ

1800ΚΗΛΑ

4.

ΑΚΟΤΛΔ ΚΟΚΚΗΝΔ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ

5.

ΑΚΟΤΛΔ ΚΗΣΡΗΝΔ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ

6.

ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔ
ΗΜΑΣΗΜΟΤ

ακημπή ηαζ ιε πηοπςηέξ
πθεονέξ.
αημφθεξ απμαθήηςκ πνχιαημξ ηυηηζκμο ιε
πηοπχζεζξ ζημ πθάζ ηαζ ιέβεεμξ 90x110cm.
Πάπμοξ ημοθάπζζημκ 40 micron.
αημφθεξ απμαθήηςκ πνχιαημξ ηίηνζκμο ιε
πηοπχζεζξ ζημ πθάζ ηαζ ιέβεεμξ 90x110cm.
Πάπμοξ ημοθάπζζημκ 40
micron.
αημφθεξ δζάθακεξ 40Υ60cm βζα ζιαηζζιυ,
πάπμοξ 20 micron, ιε πηοπχζεζξ ζημ πθάζ.

48 ΚΗΛΑ

450 ΚΗΛΑ

200ΚΗΛΑ

ΟΜΑΔΑ Ε΄- ΧΑΡΣΙΚΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 8780€

Α/

ΔΗΓΟ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΑΡΣΗΚΧΝ

ΕΣΗΙΕ ΠΟ/ΣΕ

Α
1

2
3

Σμ πανηί οβείαξ εα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα εήηδ πανηζμφ
οβείαξ, ιδ ακαηοηθςιέκμ, δίθοθθμ, βημθνέ απυ ηαεανή
πανηυιαγα. Θα είκαζ ζε νμθυ, απμννμθδηζηυ, θεοημφ
πνχιαημξ, άνζζηδξ πμζυηδηαξ, ζε ηαηάθθδθα
ηοπμπμζδιέκδ πθαζηζηή ζοζηεοαζία πμθθχκ ηειαπίςκ,
ζηδκ μπμία εα ακαβνάθεηαζ ελςηενζηά ημ ιήημξ ημο
νμθμφ ζε ιέηνα, μ ανζειυξ θφθθςκ ηαζ ημ αάνμξ νμθμφ
ζε βναιιάνζα (ημοθάπζζημκ 400gr)
ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ Υανηί θεοηυ βημθνέ ζε νμθυ, απυ πδιζηυ πμθηυ βζα
ΡΟΛΟ
επζημίπζα εήηδ 400gr.
Υεζνμπεηζέηεξ θεοηέξ, απμννμθδηζηέξ, ιαθαηέξ βζα
ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ
επζημίπζα εήηδ, ηφπμο γζη- γαη ηςκ 250 θφθθςκ
ΕΗΚ-ΕΑΚ
ημοθάπζζημκ. Γζαζηάζεζξ θφθθμο πενίπμο 23Υ25 εη. Να
ελαζθαθίγεηαζ υηζ μ πνήζηδξ εα ιπμνεί κα ηνααάεζ ιία
πεζνμπεηζέηα ηδ θμνά.
ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ

22.000ΣΔΜ

6.000ΣΔΜ
6.000 ΣΔΜ

ΟΜΑΔΑ Σ΄- ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 3360€

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ
Α/
ΔΗΓΟ
Α

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ –ΔΣΖΗΔ ΠΟΟΣΖΣΔ

1000 ΓΗΚΗΑ
ηεφαζια Cl2 ζε ζηενεή ιμνθή δζζηίςκ 2,5 gr
NaDCC βζα απμθφιακζδ επζθακεζχκ ηαζ

1

2

3

ΓΗΚΗΧΝ
ΓΗΥΛΧΡΟΗΟΚΤΑΝΟΤΡΟΝΗΚ
ΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ ΓΗΑ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ (2.5gr)

ΓΗΑΛΤΜΑ ΤΠΟΥΛΧΡΗΧΓΟΤ
ΝΑΣΡΗΟΤ (ΥΛΧΡΗΝΖ)

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ
ΓΑΠΔΓΧΝ ΚΑΗ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ

ηδθίδςκ ζςιαηζηχκ οβνχκ. Να έπεζ ςξ
δναζηζηή μοζία ημ δζπθςνμσζμηοακμονμκζηυ
Νάηνζμ. Να απεθεοεενχκεζ ημ πθχνζμ
ζηαδζαηά. ε πναηηζηή ζοζηεοαζία έςξ 200
δζζηία ημ ιέβζζημ. Να δζαεέηεζ δνάζδ έκακηζ
ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-), ιοηήηςκ, ζχκ
(HBV, HCV, HIV, Rota), ημθμααηηδνζδίςκ
ηαζ ζπυνςκ. Να είκαζ ζοιααηά βζα επζθάκεζεξ
υπςξ PVC, linoleum, αβχβζια δάπεδα,
δδθαδή κα έπμοκ μοδέηενμ Ph.
Να είκαζ ηαηαπςνδιέκμ ζημ ΔΜΥΠ ηαζ κα έπεζ
άδεζα ΔΟΦ. Να ακαβνάθεηαζ μ
ζοκζζηχιεκμξ ανζειυξ δζζηίςκ ακά θίηνμ
κενμφ ηαζ μ πνυκμξ επαθήξ βζα επίηεολδ ημο
απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ, υπςξ ηαζ ημ
εθεφεενμ πθχνζμ πμο απμδεζιεφεηαζ. Να
ηαηαηεεμφκ θφθθα δεδμιέκςκ αζθάθεζαξ,
μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά, ηεπκζηυ
θοθθάδζμ.
Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθφιαημξ κα
ηοιαίκεηαζ απυ 4,2-6% οπμπθςνζχδμοξ
καηνίμο. Άδεζα ηοηθμθμνίαξ ΔΟΦ, κα
ζοκμδεφεηαζ απυ ηεπκζηυ θοθθάδζμ, μδδβίεξ
πνήζδξ ηαζ MSDS ζηα εθθδκζηά. Ζ
πνμζθμνά εα αθμνά ηζιή ακά lt.
οιποηκςιέκμ οβνυ ηαεανζζιμφ ηαζ
απμθφιακζδξ αβχβζιςκ δαπέδςκ ηαζ
επζθακεζχκ απυ linoleum, πθαζηζηυ, ιάνιανμ,
PVC, πθαηάηζ. Να ιδκ είκαζ δζαανςηζηυ βζα
ηα ζοβηεηνζιέκα είδδ παηςιάηςκ, Ph
μοδέηενμ ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ.
Γναζηζηυ έκακηζ ααηηδνζδίςκ gram+ ηαζ
gram- ιοηήηςκ, ζχκ HBV, HCV, HIV ηαζ
ιοημααηηδνζδίμο TB. Υνυκμξ
δνάζδξ εκηυξ 15-30 θεπηχκ ημ ανβυηενμ βζα
ημ ζφκμθμ ημ γδημφιεκμο θάζιαημξ. Φζθζηυ
πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Να ιδκ ενεείγεζ ημ
ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια ηαζ ημ αθεκκμβυκμ.
Να έπεζ έβηνζζδ ΔΟΦ, ΔΜΥΠ ηαζ CE ςξ
ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ. Να ζοκμδεφεηαζ
απυ δςνεάκ δμζμιεηνζηή ακηθία ή απθυ
δμζμιεηνζηυ δμπείμ. Δφπνδζηδ ζοζηεοαζία
ημοθάπζζημκ 5lt. Να ακαθένμκηαζ μζ
αναζχζεζξ ηαζ μ πνυκμξ επίηεολδξ ημο
απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ. Να
ηαηαηεεμφκ ηα MSDS ηαζ
μδδβίεξ πνήζεςξ ζηα εθθδκζηά.

1440 ΛΗΣΡΑ

200 ΛΗΣΡΑ

4

ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΟ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ
ΣΑΥΔΗΑ ΓΡΑΖ ΓΗΑ
ΜΗΚΡΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ

Να είκαζ ιζηνμαζμηηυκμ (gram+ ηαζ gram-),
240/ 500 ML
ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ (HBV, HIV, HCV,
ROTA) ηαζ ιοημααηηδνζμηηυκμ. Να
ζοκμδεφεηαζ απυ πίκαηα θάζιαημξ ηαζ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ έκακηζ ιζηνμμνβακζζιχκ
ιε ζημζπεία απυ ιεθέηεξ ακελάνηδηςκ θμνέςκ.
Να είκαζ δναζηζηυ έκακηζ ακεεηηζηχκ
κμζμημιεζαηχκ ιζηνμαζαηχκ ζηεθεπχκ, ηα
μπμία ηαζ εα πενζβνάθμκηαζ ζημ ζοκμδεοηζηυ
έκηοπμ ή ζε ζοκμδεοηζηέξ ιεθέηεξ. Να πενζέπεζ
ζηδκ ζφκεεζή ημο αθημυθεξ ζε πενζεηηζηυηδηα
ιεβαθφηενδ ή ίζδ ιε 60%. Να ιδκ πενζέπεζ
αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ, πθχνζμ. Να ιδκ είκαζ
μλεζδςηζηυ ή δζαανςηζηυ βζα ηζξ επζθάκεζεξ. Να
είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ βζα ιδ επειααηζηυ
ζαηνμηεπκμθμβζηυ ελμπθζζιυ. Ο πνυκμξ δνάζδξ
πμο εα αλζμθμβδεεί είκαζ ιέπνζ 5 θεπηά. Να
είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ζε ιμνθή ζπνέζ ιέζς
ρεηαζιμφ. Να ιδκ έπεζ ενεεζζηζηή μζιή. Να
ζηεβκχκεζ πςνίξ ηαηάθμζπα. Να είκαζ ζοιααηυ
ιε ιεβάθδ μιάδα επζθακεζχκ (ελαζνμφκηαζ μζ
εοαίζεδηεξ ζε αθημυθεξ π.π. αηνοθζηυ βοαθί).
Ζ πνμζθμνά κα ακαθένεηαζ ζε θίηνα ηαζ κα
πενζθαιαάκεζ ηδκ ακηθία ρεηαζιμφ βζα ηάεε
δμπείμ (ζε πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ
εκζςιαηςιέκδ). Να ζοκμδεφεηαζ απυ άδεζα
ηοηθμθμνίαξ ΔΟΦ, ζήιακζδ CE ςξ
ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ, θοθθάδζμ,
ακαθοηζηέξ μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ δεθηίμ
δεδμιέκςκ αζθαθείαξ ζηδκ εθθδκζηή. Να
ηαηαεέημοκ ηαζ ηα ακηίζημζπα
πνςηυηοπα prospectus.

Θ ΡΟΣΦΟΑ ΣΕ :
ΧΑΤΙΚΑ , ΣΑΚΟΥΛΕΣ , ΔΕΜΑΤΙΚΑ, ΡΑΝΕΤΕΣ , ΡΑΝΙΑ ΜΙΚΟΙΝΩΝ, ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ,
ΡΑΝΕΤΕΣ ME ΤΣΕΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΙΑ Swiffer , ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΑΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΘΓΟΙΑ –ΜΕΓΕΘΟΣ.
ΡΟΣΦΟΑ ΧΩΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΘΑ ΑΡΟΙΡΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΡΑΑΔΕΚΤΘ ΚΑΙ ΔΕ
ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΡΟΨΘ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)
Ζ αηνίαεζα ηςκ ζημζπείςκ πμο οπμαάθθμκηαζ ιε αοηή ηδ δήθςζδ ιπμνεί κα εθεβπεεί ιε αάζδ ημ
ανπείμ άθθςκ οπδνεζζχκ (άνενμ 8 παν. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):

Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
Δπχκοιμ:

Ο – Ζ Όκμια:

Όκμια ηαζ Δπχκοιμ
Παηένα:
Όκμια ηαζ Δπχκοιμ
Μδηέναξ:
Ζιενμιδκία βέκκδζδξ(2):
Συπμξ Γέκκδζδξ:
Ανζειυξ Γεθηίμο
Σαοηυηδηαξ:

Σδθ:

Ζιεν/κζα έηδμζδξ
Σαοηυηδηαξ :
Συπμξ
Καημζηίαξ:
Αν. Σδθεμιμζμηφπμο (Fax):

Οδυξ:

Ανζε:

ΣΚ

Γ/κζδ Ζθεηην.
Σαποδνμιείμο (Δmail):

Με αημιζηή ιμο εοεφκδ ηαζ βκςνίγμκηαξ ηζξ ηονχζεζξ (3), πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδξ δζαηάλεζξ ηδξ παν.
6 ημο άνενμο 22 ημο Ν. 1599/1986, δδθχκς υηζ ιέπνζ ηαζ ηδκ διένα οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ ιμο:
α) έθααα βκχζδ ηαζ απμδέπμιαζ πθήνςξ ηαζ ακεπζθοθάηηςξ υθμοξ ημοξ υνμοξ ηςκ ηεπκζηχκ
πνμδζαβναθχκ ηαζ ηδξ δζαηήνολδξ ………………………….
α) Έπς εηπθδνχζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ιμο υζμκ αθμνά ζηδκ ηαηααμθή ηςκ εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ
αζθάθζζδξ (ηφνζαξ ηαζ επζημονζηήξ) πνμξ ζημοξ θμνείξ πμο είιαζ οπυπνεμξ ηαζ ζηδκ πθδνςιή θυνςκ ηαζ
ηεθχκ υζμκ αθμνά ηζξ θμνμθμβζηέξ ιμο οπμπνεχζεζξ.
β) Γεκ οπάνπεζ εζξ αάνμξ ιμο ηεθεζίδζηδ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ βζα i) οιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή
μνβάκςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2008/841/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ
24δξ Οηηςανίμο 2008, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο μνβακςιέκμο εβηθήιαημξ (EE L 300 ηδξ 11.11.2008
ζ.42), ii) Γςνμδμηία, υπςξ αοηή μνίγεηαζ, ζημ άνενμ 3 ηδξ ζφιααζδξ πενί ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ
δζαθεμνάξ ζηδκ μπμία εκέπμκηαζ οπάθθδθμζ ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ ή ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηδξ
Έκςζδξ (EE C 195 ηδξ 25.6.1997, ζ.1) ηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1 ημο άνενμο 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ
2003/568/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 22αξ Ημοθίμο 2003 βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δςνμδμηίαξ ζημκ
ζδζςηζηυ ημιέα (EE L 192 ηδξ 31.7.2003, ζ. 54), ηαεχξ ηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ή ζημ
εεκζηυ δίηαζμ ηδξ πχναξ εβηαηάζηαζήξ ιμο, iii) Απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ηδξ ζφιααζδξ
23

ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ (EE C 316 ηδξ
27.11.1995, ζ. 48), δ μπμία ηονχεδηε ιε ημ κ.2803/2000 (Α΄ 48), iv) ηνμιμηναηζηά εβηθήιαηα ή
εβηθήιαηα ζοκδευιεκα ιε ηνμιμηναηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνίγμκηαζ, ακηζζημίπςξ, ζηα άνενα 1 ηαζ
3 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/475/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 13δξ Ημοκίμο 2002, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ
ηδξ ηνμιμηναηίαξ (EE L 164 ηδξ 22.6.2002, ζ.3) ή δεζηή αοημονβία ή ζοκένβεζα ή απυπεζνα δζάπναλδξ
εβηθήιαημξ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 4 αοηήξ, v) Νμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ
δναζηδνζυηδηεξ ή πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ, υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ Οδδβίαξ
2005/60/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 26δξ Οηηςανίμο 2005, ζπεηζηά ιε
ηδκ πνυθδρδ ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ
πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδ πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ (ΔΔ L 309 ηδξ 25.11.2005, ζ. 15), δ
μπμία εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ κ. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παζδζηή ενβαζία ηαζ άθθεξ
ιμνθέξ ειπμνίαξ ακενχπςκ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ Οδδβίαξ 2011/36/ΔΔ ημο Δονςπασημφ
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 5δξ Απνζθίμο 2011, βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ
ειπμνίαξ ακενχπςκ ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εοιάηςκ ηδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ
απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/629/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο (ΔΔ L 101 ηδξ 15.4.2011, ζ. 1), δ μπμία
εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ κ. 4198/2013 (Α΄ 215).
δ) δεκ έπς ηαηαδζηαζεεί ιε αιεηάηθδηδ απυθαζδ βζα ηάπμζμ αδίηδια ζπεηζηυ ιε ηδκ άζηδζδ ηδξ
επαββεθιαηζηήξ ιμο δναζηδνζυηδηαξ ηαζ δζαβςβήξ, ή βζα ηάπμζμ απυ ηα αδζηήιαηα ηδξ οπελαίνεζδξ, ηδξ
απάηδξ, ηδξ εηαίαζδξ, ηδξ πθαζημβναθίαξ, ηδξ ρεοδμνηίαξ, ηδξ δςνμδμηίαξ ηαζ ηδξ δυθζαξ πνεςημπίαξ.
ε) δεκ ηεθχ ζε απμηθεζζιυ απυ δζαβςκζζιμφξ ιε αάζδ αιεηάηθδηδ απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Ακάπηολδξ.
ζη) δεκ ηεθχ ζε πηχπεοζδ, δζαδζηαζία ελοβίακζδξ ή εζδζηήξ εηηαεάνζζδξ, ή οπυ ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ,
πηςπεοηζηυ ζοιαζααζιυ, ακαζημθή επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ή μπμζαδήπμηε άθθδ πανυιμζα
δζαδζηαζία πνμαθεπυιεκδ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πχναξ εβηαηάζηαζήξ ιμο ή ζε εεκζηέξ δζαηάλεζξ κυιμο.
γ)είιαζ εββεβναιιέκμξ ζημ μζηείμ Δπζιεθδηήνζμ ηαζ ημ εζδζηυ επάββεθιά ιμο είκαζ
……………………………….. ιε πζζημπμίδζδ ημο ανιυδζμο θμνέα.
δ)δεκ απαζπμθχ ή εηιεηαθθεφμιαζ ακδθίημοξ ηάης ηςκ 15 εηχκ ηαηά πανάααζδ ηςκ άνενςκ 138
ηαζ 182 ηδξ Γζεεκμφξ φιααζδξ Δνβαζίαξ.
ε) ηαηέπς ηζξ απαναίηδηεξ άδεζεξ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ πχθδζδ ηςκ ζπεηζηχκ οθζηχκ ηαζ
ηδκ πανμπή ηςκ ακηίζημζπςκ οπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ ημ ηαηάθθδθα ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ βζα ηδκ
πναβιαημπμίδζδ ηςκ ενβαζζχκ.
ζ) έθααα οπυρδ ηζξ οπμπνεχζεζξ ζπεηζηά ιε ηζξ δζαηάλεζξ πενί πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ
ζοκεδηχκ ενβαζίαξ πμο ζζπφμοκ ζημκ ηυπμ υπμο πνυηεζηαζ κα εηηεθεζεεί δ ζφιααζδ.
η) είιαζ ζε εέζδ, εθυζμκ ιμο γδηδεεί ηαζ πςνίξ ηαεοζηένδζδ, κα πανάζπς ηάεε δζηαζμθμβδηζηυ ή
έββναθμ πμο απμδεζηκφεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ δδθχζεζξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πανμφζα δήθςζή
ιμο . (4)
Ζιενμιδκία:

/

/

Ο – Ζ Γδθ………

(Τπμβναθή)
(1) Ακαβνάθεηαζ απυ ημκ εκδζαθενυιεκμ πμθίηδ ή Ανπή ή δ Τπδνεζία ημο δδιυζζμο ημιέα, πμο
απεοεφκεηαζ δ αίηδζδ.
(2) Ακαβνάθεηαζ μθμβνάθςξ.
(3) Όπμζμξ εκ βκχζεζ ημο δδθχκεζ ρεοδή βεβμκυηα ή ανκείηαζ ή απμηνφπηεζ ηα αθδεζκά ιε έββναθδ
οπεφεοκδ δήθςζδ ημο άνενμο 8 ηζιςνείηαζ ιε θοθάηζζδ ημοθάπζζημκ ηνζχκ ιδκχκ. Δάκ μ οπαίηζμξ
αοηχκ ηςκ πνάλεςκ ζηυπεοε κα πνμζπμνίζεζ ζημκ εαοηυκ ημο ή ζε άθθμκ πενζμοζζαηυ υθεθμξ
αθάπημκηαξ ηνίημκ ή ζηυπεοε κα αθάρεζ άθθμκ, ηζιςνείηαζ ιε ηάεεζνλδ ιέπνζ 10 εηχκ.
(4) ε πενίπηςζδ ακεπάνηεζαξ πχνμο δ δήθςζδ ζοκεπίγεηαζ ζηδκ πίζς υρδ ηδξ ηαζ οπμβνάθεηαζ
απυ ημκ δδθμφκηα ή ηδκ δδθμφζα.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΗΜΖ
ΤΝΟΛΗΚΖ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ
ΤΝΟΛΗΚΖ
ΣΔΜΑΥΗΟΤ
ΣΗΜΖ
ΡΗΟ ΣΗΜΧΝ
Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ
ΣΗΜΖ ΜΔ
ΥΧΡΗ
ΥΧΡΗ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
1
2
ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ:
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