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Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

e-mail: promith@hosp-alexandra.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον υπ΄αριθμ.
Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)
Αριθμ. φακέλου (25/21)
Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη :
α.
β.
γ.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Την με αριθμ. πρωτ. 59 /10-03-2021 [ΑΔΑ:ΩΘΣΜ4690ΩΜ-ΧΚΕ] [ΑΔΑΜ:21REQ008874900]
Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
Την με αριθμ.πρωτ.16043-24/06/2021 [ΑΔΑ:678Μ4690ΩΜ-5ΔΟ][ΑΔΑΜ:21REQ008874963]
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, για την
προμήθεια απολυμαντικών spray
για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.470,00€ + Φ.Π.Α. ή 2.618,20€ συμπ/νου του Φ.Π.Α.
6%.[CPV:33631600-8]
Συγκεκριμένα:
1. Πεντακόσια (500) τεμάχια απολυμαντικών spray επιφανειών (1) ενός λίτρου
ψεκασμού έτοιμο προς χρήση εκτιμώμενης δαπάνης 1.900,00€ +Φ.Π.Α. 6%

με σύστημα

2. Εκατόν πενήντα (150) τεμάχια απολυμαντικών spray για χώρους τροφίμων (1) ενός λίτρου με
σύστημα ψεκασμού έτοιμο προς χρήση εκτιμώμενης δαπάνης 570,00€ + Φ.Π.Α. 6%.
Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για τα ανωτέρω είδη είναι: 2.470,00€ + Φ.Π.Α. ή 2.618,20€ συμ/νου
του Φ.Π.Α. 6%.
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορά
για το ένα ή και για τα δύο είδη του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.(χαμηλότερη τιμή ανά είδος).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 2.470,00€ +
Φ.Π.Α σε βάρος του ΚΑΕ 1351 του Νοσοκομείου.
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Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 (δώδεκα) μήνες
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο
φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 20 Ιουλίου 2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00.
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (α/α 25/21)

Προμήθεια απολυμαντικών spray για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου.
[CPV:33631600-8 - Αντισηπτικά και απολυμαντικά ]
Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
i.

ii.
iii.

Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74
του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του
συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 (εκατόν ογδόντα ) ημέρες από την λήξη
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Β.Τεχνική προσφορά Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).
Γ.Οικονομική προσφορά στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται
τα οικονομικά στοιχεία με την τιμή της προσφοράς σε ευρώ. Θα περιγράφονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς και με ΦΠΑ.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ)
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου
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β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο
υποβολής του)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα
πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)
δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη
και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του)
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από
τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση
αυτής.
✓
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
✓
Στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr
στην διαδρομή:
Ενημέρωση → Προκηρύξεις → Προμήθειες → απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας
αγοράς 25/21.
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών στο
email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της
εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Δρ. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΕΤΟΙΜΟ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
1) Να είναι αλκοολούχο έτοιμο διάλυμα, με περιεκτικότητα σε αλκοόλες 60-70%
2) Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες, χλώριο και να μην είναι ιωδοφορο
3) Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτονο ( HBV,HCV,HIV) και
φυματιοκτόνο με ταχεία δράση εντός 5 λεπτών και να υποστηρίζεται από σχετικές
βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες εργασίες.
4) Να είναι άοσμο, μη ερεθιστικό για το αναπνευστικό και τους βλεννογόνους
5) Να είναι μη οξειδωτικό η διαβρωτικό για τις επιφάνειες και κατάλληλο για
ανοξείδωτες επιφάνειες
6) Να διατίθεται σε συσκευασία έως 1 λίτρου με σύστημα ψεκασμού
7) Οι αντλίες ψεκασμού να διατίθενται δωρεάν
8) Τα φυλλάδια των προσφερόμενων προϊόντων να είναι αναρτημένα και στο
επίσημο site της κατασκευάστριας εταιρείας
9) Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν
10) Να διαθέτει άδεια καταχώρησης στο Γ.Κ.Χ.
11) Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus οδηγίες χρήσης και δελτίο
δεδομένων ασφαλείας στο Ελληνικά’
12) Να διαθέτει άδεια ΕΟΦ.
ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1) Υγρό απολύμανσης μικρών επιφανειών, σε μορφή spray.
2) Χωρίς αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο για γρήγορη απολύμανση των επιφανειών
και εξοπλισμού με ψεκασμό.
3) Πολυαλκοολούχο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλες (όχι πάνω από 40%)
για άριστη συμβατότητα με ευαίσθητες επιφάνειες όπως πλαστικά, Plexiglas,
ακρυλικό γυαλί κ.α .Συσκευασία 1 λίτρου με αντλία ψεκασμού
4) Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτονο (HBV, HCV,
HIV).
5) Να έχει έγκριση ΕΟΦ ως βιοκτόνο ΤΠ2 και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π
6) Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους : το φυλλάδιο του προϊόντος, το
επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Ελληνικό, Αγγλικό) , η άδεια
κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ, και η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π.

