
Θέμα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ 194/18-08-2016   ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

ΣΧΕΤ.: 
α. Ν.2955/2001
β. Π._ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.
γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11
ζ. Ν. 3918/2011 άρθρο 11 παρ.6

Προκειμένου  το  Νοσοκομείο  μας  να  προβεί  στην  προμήθεια  με  πρόχειρη  ανοικτή 
διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των 
ειδών για  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» του παρακάτω πίνακα για 
τις  ανάγκες  του    Γ.  Ν.  ΗΛΕΙΑΣ  Ν.Μ.  Πύργου   ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  2.500  €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, 
παρακαλούμε  να  καταθέσετε  σχετική  έγγραφη  κλειστή  προσφορά  έως  την  ΤΡΙΤΗ 
23/08/2016 και ώρα 10.00π.μ.

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις 
νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι 
προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. 
Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος 
συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο 
ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε 
περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις 
ζητούμενες ποσότητες εντός τριών(3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια 
τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων 
θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π._. 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6.Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ.4152/13
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Τα παρακάτω ζητούμενα δικαιολογητικά να κατατεθούν εφόσον ζητηθούν από 
το Νοσοκομείο. 

1.Όλα τα απορρυπαντικά να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
2. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, να διαθέτουν 
άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
3.Τα  απολυμαντικά  (χλώριο  και  δισκία  Διχλωροϊσοκυανουρικού  Νατρίου, 
NaDCC)  δαπέδων  -  επιφανειών  να  έχουν  άδεια  ΕΟΦ.  Να  αναγράφεται  το 
ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% έως 6%)  ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά 
λίτρο  νερού  και  γενικότερα  η  σύνθεσή  του  καθώς  και  η  ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης. 
4. Να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των 
επισκεπτών.
5. Όλα τα προϊόντα να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό, να 
είναι εύκολα στη χρήση, να είναι συσκευασμένα, σφραγισμένα και να φέρουν 
ετικέτα αναγνώρισης.
 

                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

                                                                    

                                                                   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

α/α

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
συμπυκνωμένα

Μηνιαία ποσότητα σε λίτρα 
(συμπυκνωμένα) ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LIT)

24 Χλωρίνη 80 960

25

Υγρό 
καθαρισμού 

δαπέδου 80 960

26 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 144 LIT 1.728 LIT
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