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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
2ε Τ.ΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ
« Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο»

ΑΓΑΜ:

Σκήκα: Οηθνλνκηθό
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ
Σαρ.Γ/λζε: Έιελαο Βεληδέινπ 2
Σ.Κ.: 82132, Υίνο
Σει.: 22713/50258
Πιεξνθνξίεο: Β. Κνπηζνπξά

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 43/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ»
(CPV 39224300-1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ έσο 27.000€ ΜΔ 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

06-07-2018

Ζιενμιδκία

05-07-2018

Ζιένα:

Παξαζθεπή

Ζιένα:

Πέκπηε

Ώνα:

10.00 π.κ

Ώνα:

14:00 κκ

“ΚΤΛΗΣΔΗΟ”

Κξηηήξην
Καηαθύξσζεο
Ζ πιένλ
ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθήο
άπνςεο πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά
βάζε ηηκήο.

Πξνϋπνινγηζκόο
Γαπάλεο

Έσο 27.000€
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΄ 134/18-06-2007).
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».
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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)
Β. Τις αποθάζεις:
1. Σδκ οπ’ ανζε. 35/08.01.2018 (ΑΓΑ: ΧΟΔΡ469073-5Κ) απυθαζδ ηδξ Γζμζηήηνζαξ ημο Γ.Ν.
Υίμο «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πμο αθμνά ηδκ ζοβηνυηδζδ επζηνμπήξ ζφκηαλδξ ηεπκζηχκ
πνμδζαβναθχκ.
2. Σμ οπ’ ανζε. 2752/15.02.2018 δζααζααζηζηυ πνμξ ημ ΔΖΓΖ βζα ηδκ δδιυζζα δζααμφθεοζδ
ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηςκ οθζηχκ ηαεανζυηδηαξ.
3. Σδκ οπ’ ανζε. 10/09.03.2018 (ΑΓΑ:ΧΝΘΚ469073-ΣΘΓ) απυθαζδ ημο Γ.. ημο Γ.Ν. Υίμο
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ιε ηδκ μπμία εβηνίκεζ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ.
4. Σδκ οπ’ ανζε. 188/26.03.2018 (ΑΓΑ:ΧΥ7Λ469073-ΜΡΛ) απυθαζδ ηδξ Γζμζηήηνζαξ ημο Γ.Ν.
Υίμο «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πμο αθμνά ηδκ ζοβηνυηδζδ επζηνμπήξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ.
5. Σδκ οπ’ ανζε. 18/22.05.2018 (ΑΓΑ:ΦΠΓΞ469073-6ΒΕ) απυθαζδ ημο Γ.. ημο Γ.Ν. Υίμο
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ιε ηδκ μπμία εβηνίκεζ ηδκ δζεκένβεζα ημο δζαβςκζζιμφ.
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
οκμπηζηυ δζαβςκζζιυ βζα ηδκ πνμιήεεζα «ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ» CPV 39224300-1
πνμτπμθμβζγυιεκδξ δαπάκδξ έςξ 27.000€ ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ πιένλ πκθέξνπζα από
Οηθνλνκηθήο άπνςεο Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»,
Παξαζθεπή θαη ώξα 10.00 π. κ. από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.

ζηηο 06-07-2018, εκέξα

Οζ πνμζθμνέξ ιπμνεί κα απμζηέθθμκηαζ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ ή κα παναδίδμκηαζ ζημ Γ. Ν. Υίμο
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έθεκαξ Βεκζγέθμο 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο 05-07-2018, εκέξα
Πέκπηε 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.
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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. Ζ κνξθή ησλ δεθαδηθώλ δελ ζα είλαη πιένλ ησλ δύν ςεθίσλ. 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 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
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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% ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 104 ημο Ν.4412/2016. 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

έσο 27.000€ κε ΦΠΑ

Υξεκαηνδόηεζε

ΚΑΔ 1381.01
Ακάθδρδ Τπμπνέςζδξ:824/21.06.2018 (ΑΓΑ:ΧΚΞΛ469073-3ΝΧ)

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
05-07-2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00 κ.κ.
06-07-2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10.00 π.κ.

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

 ΚΖΜΓΖ (https:www.eprocurement.gov.gr)
 www.xioshosp.gr
22-06-2018
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δζηαίςια ηνίιδκδξ πανάηαζδξ ιεηά απυ
απυθαζδ ημο Γ ημο Νμζμημιείμο)
Δηαηυκ μβδυκηα (180) ιένεξ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - άξζξν 93
1. 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
5

18PROC003307222 2018-06-22
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.
2. Δββφδζδ ζοιιεημπήξ
3. Παναζηαηζηά εηπνμζχπδζδξ εάκ δ ζοιιεημπή βίκεηαζ δζα
ακηζπνμζχπςκ.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

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΄ (ηεπκζηά
παναηηδνζζηζηά, θοθθάδζα, prospectus, εββοήζεζξ, ειπεζνία
η.η.θ.)
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.

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

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
(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
ζημζπείςκ απμδεηηέξ, δεκ απμζθναβίγμκηαζ, αθθά επζζηνέθμκηαζ
ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο δζαβςκζζιμφ.
3.
Μεηά ημ πέναξ ημο δζαβςκζζιμφ, δ ανιυδζα επζηνμπή οπμαάθθεζ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
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
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δζαβςκζζιμφ
ζοιθένμκημξ

υηακ

ζοκηνέπμοκ

θυβμζ

δδιμζίμο

Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ιπμνμφκ κα δχζμοκ πνμζθμνά βζα ημ ζφκμθμ
ηςκ εζδχκ ηδξ πνμιήεεζαξ ή ακά μιάδα εζδχκ ςξ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Β’. 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

Σδκ 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
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.

ΔΝΣΑΔΗ

ΔΓΓΤΖΔΗ

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
δζμζηδηζηυ υνβακμ.
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.
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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.
 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)

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ–
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ

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.
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

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
8
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ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ
ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ

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

9
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ
Α/Α

ΔΗΓΟ

1

ΑΦΑΗΡΔΣ ΗΚΟ ΑΛΑΣ ΧΝ
(WC) 4L

2

ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΗΚΟ
ΓΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ
ΓΑΠΔΓΧΝ ΚΑΗ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΗΚΟ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 4L

3

ΓΤΑΛ ΗΣ ΗΚΟ
ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΧΝ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 900ml

4

ΚΑΘΑΡΗΣ ΗΚΟ
ΣΕΑΜΗΧΝ 4L

5

ΟΤΗΦΔΡ ΓΑΠΔΓΟΤ

6

ΦΗΚΣΖΡΔ ΓΗΑ ΣΟ
ΓΔ ΗΜΟ ΣΧΝ
ΠΛΑΣ ΗΚΧΝ ΑΚΧΝ

Π/Τ 4.380,00€ κε ΦΠΑ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Δζδζηυ ηαεανζζηζηυ ζζπονυ βζα πχνμοξ οβζεζκήξ
W.C. Να απμιαηνφκεζ απμηεθεζιαηζηά άθαηα,
πμονί ηαζ οπμθείιιαηα ζαπμοκζμφ απυ ανφζεξ,
πθαηάηζα ηαζ είδδ οβζεζκήξ, αθήκμκηαξ εοπάνζζημ
άνςια. Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε κμζμημιεία
πςνίξ θςζθμνζηά άθαηα ηαζ ακαεοιζάζεζξ ηαηά
ηδκ πνήζδ ημο ηαζ θζθζηυ ζημ δένια. Να έπεζ
άδεζα απυ ημ Γ.Υ.Κ ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ
δεθηίμ δεδμιέκςκ αζθαθείαξ.
Οοδέηενμ ηαεανζζηζηυ δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ
παιδθμφ αθνζζιμφ, ζοιποηκςιέκμ ιε εζδζηά
εκζζποηζηά ηαεανζζιμφ βζα εφημθμ ηαζ οβζεζκυ
ηαεάνζζια. Καηάθθδθμ βζα ακηζζηαηζηά δάπεδα
ηαζ δάπεδα linoleum ηαεχξ ηαζ βζα επζθάκεζεξ
απυ ιάνιανμ, πθαηάηζα, πθαζηζηυ ηαζ ημίπμοξ.
Αζθαθέξ ζηδ πνήζδ, ιδ ενεεζζηζηυ βζα ημ δένια,
ιε μοδέηενμ PH ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ θςζθμνζηά
άθαηα ηαζ πθχνζμ. Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε
κμζμημιεία. Να έπεζ άδεζα απυ ημ Γ.Υ.Κ ηαζ κα
ζοκμδεφεηαζ απυ δεθηίμ δεδμιέκςκ αζθαθείαξ.
Γοαθζζηζηυ βζα επζθάκεζεξ πνςιίμο, αθμοιζκίμο,
πυνηεξ ακεθηοζηήνςκ, πάβημοξ ηαζ ιεηαθζηέξ
επζθάκεζεξ. Να θνμκηίγεζ ηαζ κα ηαεανίγεζ ηζξ
ακμλείδςηεξ επζθάκεζεξ, κα απμιαηνφκεζ
δαηηοθζέξ ηαζ ζηίβιαηα. Να πενζέπεζ ηαζζεκενβά
ηαζ έθαζα ορδθήξ ηαεανζυηδηαξ εζδζηά βζα πχνμοξ
κμζμημιείςκ ηαζ ιαβεζνείςκ. Να δζαεέηεζ άδεζα
απυ ημ Γ.Υ.Κ, κα ζοκμδεφεηαζ απυ δεθηίμ
δεδμιέκςκ αζθαθείαξ .
Τβνυ ηαεανζζηζηυ βζα ηγάιζα ηαζ θείεξ
επζθάκεζεξ. Να πενζέπεζ εκενβά ηαεανζζηζηά
ζοζηαηζηά ηαζ αζεοθζηή αθημυθδ βζα βνήβμνμ
ζηέβκςια. Να ιδκ αθήκεζ ίπκδ ζηα ηγάιζα,
ηαενέπηεξ ηαζ θείεξ επζθάκεζεξ. Καηάθθδθμ βζα
πνήζδ ζε κμζμημιείμ.
Πακάηζα πανηεηέγαξ ηφπμο swiffer ακηζζηαηζηά
ιεβέεμοξ 60x22cm ηαζ δ αάζδ ηδξ πανηεηέγαξ
είκαζ 50x10cm.
Γειαηζηά ημοθάπζζημκ 25cm.
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ΔΣΖΗΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ

48x4 ΛΗΣΡΑ

360x4 ΛΗΣΡΑ

60x900 ml

96x4 ΛΗΣΡΑ

9.600

12.000
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7

ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ
ΥΔΡΗΧΝ 4L

8

ΡΟΛΟ VETEX

Ανςιαηζηυ οβνυ ζαπμφκζ ηαεανζζιμφ πενζχκ ιε
μοδέηενμ PH ςξ πνμξ ηδκ επζδενιίδα, πανέπμκηαξ
ακηζιζηνμαζαηή πνμζηαζία ηαζ απμηεθεζιαηζηή
ηαεανζυηδηα
Ρμθυ ηφπμο vetex 14m ιεβάθδξ ακημπήξ, κα
πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ιε απμννοπακηζηά-πδιζηά ηαζ
κα απμννμθά άιεζα πςνίξ κα αθήκεζ ζηίβιαηα
πίζς ημο.

ΑΚΟΤΛΔ
Α/Α

ΔΗΓΟ

1

ΑΚΟΤΛΔ 50Υ50 ΜΔ ΣΟ
ΚΗΛΟ

2

ΑΚΟΤΛΔ 75Υ60 ΜΔ ΣΟ
ΚΗΛΟ

3

ΑΚΟΤΛΔ 90Υ110 ΜΔ ΣΟ
ΚΗΛΟ

4

ΑΚΟΤΛΔ ΚΟΚΚΗΝΔ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ

5

ΑΚΟΤΛΔ ΚΗΣΡΗΝΔ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ

6

ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔ
ΗΜΑΣΗΜΟΤ

ΔΗΓΟ

1

ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ

2

ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΡΟΛΟ
ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΕΗΚΕΑΚ

3

6 ΠΑΚ.

Π/Τ: 11.412,00€ κε ΦΠΑ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

αημφθεξ ιζηνέξ, βναθείμο-WC
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 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 35 micron, ιε πηοπχζεζξ ζημ πθάζ.

ΥΑΡΣΗΚΑ
Α/Α

240x4 ΛΗΣΡΑ

300 kg
Μαφνεξ Λεπηέξ

1.500 kg

1.800 kg

48 kg

360 kg
240 kg

Π/Τ: 9.000,00€ κε ΦΠΑ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Υανηί οβεία βημθνέ 100gr, δζπθχκ θφθθςκ ημ
ηάεε νμθυ απυ θεοηαζιέκμ πδιζηυ πμθηυ.
Υανηί θεοηυ βημθνέ ζε νμθυ βζα επζημίπζα εήηδ.
Υεζνμπεηζέηεξ θεοηέξ βζα επζημίπζα εήηδ, ηφπμο
γζη-γαη ηςκ 200 θφθθςκ.
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ΔΣΖΗΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ

ΔΣΖΗΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ

18.000 ηιπ
5.040 ηιπ
6.000 ηιπ
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ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ
Α/Α

ΔΗΓΟ

1

ΓΗΚΗΑ
ΓΗΥΛΧΡΟΗΟΚΤΑΝ
ΟΤΡΟΝΗΚΟΤ
ΝΑΣΡΗΟΤ ΓΗΑ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ
(2.5gr)

2

ΓΗΑΛΤΜΑ
ΤΠΟΥΛΧΡΗΧΓΟΤ
ΝΑΣΡΗΟΤ
(ΥΛΧΡΗΝΖ)

3

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ
ΓΑΠΔΓΧΝ ΚΑΗ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ

Π/Τ: 2.208,00€ κε ΦΠΑ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ηεφαζια cl2 ζε ζηενεή ιμνθή δζζηίςκ 2,5 gr NaDCC
βζα απμθφιακζδ επζθακεζχκ ηαζ ηδθίδςκ ζςιαηζηχκ
οβνχκ. Να έπεζ ςξ δναζηζηή μοζία ημ
δζπθςνμζζμηοακζηυ 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), ιοημααηηδνζδίςκ ηαζ ζπυνςκ. Να είκαζ ζοιααηά
βζα επζθάκεζεξ υπςξ PVClinoleum, 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 ηαηαεέημοκ θφθθα δεδμιέκςκ
αζθαθείαξ, μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά, ηεπκζηυ
θοθθάδζμ.
Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθφιαημξ κα ηοιαίκεηαζ απυ 4,26% 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. Να 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
ζαηνμηεπκζηυ πνμσυκ. Να ζοκμδεφεηαζ απμ 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.
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ΔΣΖΗΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ

12 ημοηζά x 100
ηιπ

1.440 Λίηνα

72 x 4 θίηνα
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4

ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΟ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ
ΣΑΥΔΗΑ ΓΡΑΖ
ΓΗΑ ΜΗΚΡΔ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ

Να είκαζ ιζηνμαζμηηυκμ (gram+ ηαζ gram-),
ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ (HBV, HIV, HCV, ROTA) ηαζ
ιοημααηηδνζδζμηηυκμ. 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.

240x500 ML

Οη πξνκεζεπηέο γηα ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, ζα πξνζθνκίζνπλ
δσξεάλ δείγκαηα γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο. Σα δείγκαηα ζα θέξνπλ απηνθόιιεηε εηηθέηα κε
ηελ επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνλ Α/Α ηνπ είδνπο, σο νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε.
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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
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
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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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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΣΔΜΑΥΗΟΤ
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ
ΦΠΑ

1
2
ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ:
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