
                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

  Λευκάδα 20-4-2016 

  Αριθ. Πρωτ: 2509 

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληροφορίες:– Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

Ταχ. ∆/νση: Αρ. Βαλαωρίτη 24 

Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑ∆Α 

Τηλέφωνο: 2645 0 38306, 38269 

ΦΑΞ:2645025377 

 

     ΠΡΟΣ: 

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» 

 

 

Αφού λάβαµε υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2362/95(άρθρο 83), Π.∆. 118/07 όπου κατά 

περίπτωση µνηµονεύεται, Ν.3329/05, Ν.2527/07 & N 3867/2010 (άρθρο 27, 

παρ. 11). 

2) .Την αρ. 3η έκτακτη 8-4-2016 θέµα 6ο  απόφαση ∆Σ για την προµήθεια 

«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ». 

3) Τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
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4). Ότι άλλο δεν προβλέπεται ισχύουν οι περί των Προµηθειών Νόµοι και    
διατάξεις. 

 

                 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο σε πρόχειρη 

ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία µε συλλογή προφορών για την προµήθεια 

«Απορρυπαντικά» για  την κάλυψη αναγκών 6 µηνών και µε τον όρο της 

αυτοδίκαιης λύσης των συµβάσεων σε περίπτωση που διενεργηθεί κα ολοκληρωθεί 

ο ενιαίος διαγωνισµός του Π.Π.Υ.Υ 2014. 

 

         ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Υγρό τζαµιών (400 gr) 120τµχ 

2. Χλωρίνη (τύπου κλινέξ 2 litr)                           300 τµχ  

3. Χλωρίνη µε άρωµα (δοχείο 2 lit) 300 τµχ 

4. Άκουα φόρτε (500 gr) 60 τµχ 

5. Υγρό κρεµοσάπουνο  (δοχείο 4 lit) 90 τµχ 

6. Σαπούνι πράσινο 125γρ 200 τµχ 

7. Υγρό καθαριστικό πατώµατος ( δοχείο 4λιτ) 175 τµχ 

1. Υγρό στεγνωτικό  εκθαµβωτικό  πλυντηρίου  
πιάτων (4 kgr). 

30 τµχ 

2. Απορρυπαντικό  πιάτων χειρός  4kgr. 60ΤΕΜ 

3. Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (των 4 kgr.) 90 τµχ 

4. Κρέµα (τύπου zif)  καθαρισµού µπάνιου-
νεροχύτη (500 gr). 

120 τµχ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

* Τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και για όσα εξ αυτών δεν 

υπάρχει λεπτοµερής τεχνική  περιγραφή , η αξιολόγηση θα γίνεται µε βάση τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που απορρέουν από την περιγραφή τη ονοµατολογίας του. 

* α) Σε περίπτωση που τα προσφερόµενα είδη προσφέρονται σε διαφορετικές 

µονάδες µέτρησης σε σχέση µε την µονάδα µέτρησης της περιγραφής του είδους 

στην πρόσκληση οι προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να αντιστοιχίσουν µε 

σαφήνεια την µονάδα µέτρησης του προσφερόµενου είδους ως προς την µονάδα 

µέτρησης της πρόσκλησης για να υπάρχει η δυνατότητα οικονοµικής σύγκρισης των 

προσφεροµένων ειδών. (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

*β)  Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες σε περίπτωση που σε ζητούµενα  είδη της 

πρόσκλησης  έχουν προσδιοριστεί διαστάσεις εκτός της αντιστοιχίας µε τον αύξοντα 

αριθµό του ζητούµενου είδους να προσδιορίζουν σε ποιο ζητούµενο είδος α, β, 

γ……. αντιστοιχεί το προσφερόµενο είδος και ως προς την διάσταση εφόσον βέβαια 

αυτά δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

Τυχόν εµπορικές ονοµασίες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και µόνο. 

Οι διαστάσεις που τυχόν αναφέρονται είναι ενδεικτικές του τι εξυπηρετεί    το Γενικό 

Νοσοκοµείο Λευκάδας και ως εκ τούτου δεν είναι απαγορευτικό στο να προσφερθούν 

και διαστάσεις οι οποίες δεν έχουν ουσιώδη απόκλιση των ζητουµένων µε την µόνη 

προϋπόθεση όπως προαναφέραµε,  ότι η προσφέρουσα εταιρεία έχει την 

υποχρέωση να αντιστοιχίσει ακριβώς το προσφερόµενο είδος µε το ζητούµενο και µε 

τον τρόπο που περιγράψαµε . 

Κριτήριο κατακύρωσης & επιλογής προµηθευτή είναι η χαµηλότερη τιµή και ο 

προϋπολογισµός δαπάνης 3.000€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ   

Η αποστολή της οικονοµικής προσφοράς  θα γίνει σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο 

στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου µέχρι 4-5-2016 ηµέρα Tετάρτη   και ώρα 14:30 µ. 

µ . Οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 5-5-2016 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:00 π.µ. 

από τριµελή επιτροπή. 

• Τα  προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι τεχνικά σύµφωνα µε τα είδη του 

πίνακα  και οι τιµές τους δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιµές των ειδών για 

όσα υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιµών. 
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• Στην Οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιµή και ο 

κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιµών. 

• Οικονοµικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες των τιµών του Π.Τ θα 

απορρίπτονται. 

• Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες 

κρατήσεις. 

• Με την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ο προµηθευτής υποχρεούται 

στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλή εκτέλεσης ίση µε το 5% της προ 

ΦΠΑ αξίας της σύµβασης. 

• Η χρονική ισχύς της σύµβασης ορίζεται στους έξη (6) µήνες. Η σύµβαση 

που θα υπογραφεί θα έχει δικαίωµα µονοµερώς δίµηνης παράτασης ή 

ίσης µε την ισχύ της σύµβασης εκ µέρους της Υπηρεσίας µε απόφαση 

αιτιολογηµένη του ∆. Σ, µε τη σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου και µε 

τους ίδιους όρους και τιµές της κατακύρωσης. Για κάθε µήνα παράτασης 

η ποσότητα θα είναι αντίστοιχη µε τη µηνιαία ποσότητα που προβλέπει η 

σύµβαση κατά αναλογία. Η παράταση σε καµία περίπτωση δεν θα 

υπερβαίνει τον ολικό χρόνο ισχύς της σύµβασης. Το Νοσοκοµείο 

διατηρεί το  δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση µέρους των υπό 

προµήθεια ειδών να αυξοµειώσει τις ζητούµενες ποσότητες κατά 

ποσοστό 30% σε περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην 

περίπτωση µικρότερης ποσότητας ή να αναστείλει την προµήθεια όταν 

τα είδη χορηγηθούν από κρατική υπηρεσία η συναφθούν συµβάσεις από 

αυτή. 

Οι οικονοµικές προσφορές  να είναι σύµφωνα  µε το υπόδειγµα που ακολουθεί: 

Α/Α ΕΙ∆

ΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

Π.Τ/ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Υ ΤΙΜΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΕΚΑΠΤΥ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆Α

Σ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΗ ΤΙΜΗ  

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ  

ΦΠΑ 
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                                  Ο  

                            ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α/Α               

                                       ΑΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.                                                 
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