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 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 (6β/21) 

Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη : 
α. 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. 
β. Την  με Αριθμ. πρωτ.20η /01-09-2021  [ΑΔΑ:ΩΑΒ646904Ε-ΦΟΕ] Απόφαση του  Διοικητικού 
συμβουλίου   του  Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 
γ. Την με αριθμ. πρωτ. 11900/10-05-2021 [ΑΔΑ:6ΦΝΨ4690ΩΜ-7ΙΗ] [ΑΔΑΜ:21REQ008580103] 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
 

Απευθύνουμε 
 

Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών  
 

Ανάδειξης αναδόχου, για την προμήθεια ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) για τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). [CPV 
39831200-8 «Απορρυπαντικά»]. 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη  για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 
14.381,00€+ ΦΠΑ  και βαρύνει την με Κ.Α. : 1381 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021 - 2022 του Φορέα..   
Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης θα είναι η πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της  τιμής. 
 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο  
φάκελο την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 
28) έως την Τρίτη   16-11-2021 και ώρα 14.00 μ.μ. αναγράφοντας: 
 

 

  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 Τ.K. 11528  
Πληροφορίες: Ε. Μπροκούμη   
Τηλέφωνο: 210 33 81 138 
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

 
 
 
Αθήνα: 05-11-2021 
 
Αρ.  Πρωτ:26828 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 

 
1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. ΚΗΜΔΗΣ   
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Προς :  
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
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1.  Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.  Την περιγραφή της προμήθειας, 
3.  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 
4.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα, 
6.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία και οι εν λόγω προσφορές θα αξιολογηθούν από την 

αρμόδια επιτροπή.    

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες  από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. 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.  

ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε 

σύμφωνα με αυτούς. 

iii. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 

iv. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την λήξη 

προθεσμίας  υποβολής προσφοράς.  

Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια του οικονομικού  φορέα  σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της  παρούσης. 

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης. 

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α, 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της  παρούσης 

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.  Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει 

εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011). 
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) 

Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει κατάσταση των ζητούμενων ειδών (με αύξοντα αριθμό για 
έκαστο είδος, τον αύξοντα αριθμό που αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  
και να αναγράφεται στην προσφορά η τιμή μονάδος έκαστου είδους (όταν η τιμή μονάδος 
αναφέρεται σε συσκευασία, πρέπει να αναφέρεται και η ποσότητα της συσκευασίας). 
 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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  

του.  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 

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. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε 

φάση αυτής.  

✓   Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του  
Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση →  Προκηρύξεις → 
Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 6β/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. 

 

 

http://www.hosp-alexandra.gr/
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου ή (του αρμόδιου τμήματος). Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού 
γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται 
ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος. 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

 

Δρ. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
1) Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 2.600 λίτρα, προϋπολογισμού 1.144,00 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ   
2) Υγρό κρεμοσάπουνο 6.300 λίτρα,  προϋπολογισμού 4.788,00 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ   
3) Σάκοι απορριμμάτων 3.700 κιλά,  προϋπολογισμού  3.723,00 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ 
4) Χρωματιστοί σάκοι απορριμμάτων για μολυσματικά απορρίμματα  3.200 κιλά, προϋπολογισμού 
3.808,00  ΕΥΡΩ+ΦΠΑ 
5) Σύρμα  brillo (κουλούρα) ενός  κιλού 200 κιλά, προϋπολογισμού  475,60 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ 
6) Σπόγγοι συρμάτινοι (φωλιές) 900 τεμάχια, προϋπολογισμού 194,40 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ. 
7) Υγρό καθαρισμού επιφανειών  800 λίτρα,  προϋπολογισμού 248,00 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 14.381,00 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ 
 
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή για κάθε ζητούμενο 
είδος ξεχωριστά 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
Παρακάτω αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε συστατικά που πρέπει να πληρούν τα 
προσφερόμενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν  αφορούν ολοκληρωμένες συνθέσεις αλλά 
ελάχιστες απαιτήσεις για την παρουσία ορισμένων μόνο κυρίων και συνεργατικών συστατικών. 
Εναπόκειται στην κρίση των  προμηθευτών να πλαισιώσουν τα συστατικά που αναφέρονται στη 
διακήρυξη με όλα τα αναγκαία για να παραδώσουν προϊόντα  που θα έχουν καθαριστική και 
πλυντική δράση. 
 

Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στις πλυντικές μηχανές. 
Τα συστατικά αυτά μπορούν να αντικατασταθούν και από άλλα με αποδεδειγμένη  παρόμοια  
δράση, έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να εμφανίζουν την επιθυμητή πλυντική ή καθαριστική 
συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα να είναι ασφαλή στη χρήση τους, τόσο για το προσωπικό που θα 
τα χρησιμοποιήσει, όσο και για τους χρήστες των χώρων στους οποίους θα χρησιμοποιηθούν. 
 

1. ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 
Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη  μορφή κατάλληλο για πλύσιμο σκευών στο χέρι. 
Η σύστασή του να είναι συνδυασμός ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών. 
Να έχει προσθήκη αρωματικού παράγοντα για την καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών. 
Να είναι προϊόν με PH προς το δέρμα από 6-7. 
Να διατίθεται σε  εύχρηστη συσκευασία έως 5 λίτρα. 
Η χορήγηση να γίνεται μέσω δοσομετρικης αντλίας. 
Να δίνεται η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η άδεια Γ.Χ.Κ. και Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
στα ελληνικά, σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία  Ε.Ε.1907/2006 και τον  κανονισμό ΕΚ 
1272/2008 CLP. 
 

2.ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 
Υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο PH 5,5 κατάλληλο για συχνή 
χρήση, να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, να είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά 
ελεγμένο με μελέτες, με περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών) 15-30%, χωρίς 
σάπωνες και αλκάλια, με γλυκερίνη. Με ηπίους αντισηπτικούς παράγοντες, να περιέχει μία ή 
περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά 
χαρακτηρίζονται στο Φ.Ε.Κ.329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ 320 παράρτημα VI (εκτός 
Triclosan), να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του στα ελληνικά. 
Καταχώρηση στο CPNP ως καλλυντικό προϊόν σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ 
22247/15-3-2013) σε εφαρμογή του Κανονισμού Νο 1223/09. 
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Σε συσκευασία του ενός λίτρου με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή 
επιμόλυνσης του περιεχομένου. 
Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η καταχώριση στο CPNP και το δελτίο 
Δεδομένων Ασφάλειας στα ελληνικά, σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε 1907/2006 και τον 
κανονισμό ΕΚ1272/2008 CLP. 
 

3. ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Το χορηγούμενο είδος θα είναι μαύρου χρώματος από πλαστικό υλικό  πολυαιθυλενίου, θα έχει 
σχήμα ορθογωνίου με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) και στεγανότητα τέτοια που να 
εξασφαλίζει πλήρως τη χρήση για την οποία προορίζεται. Επίσης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με 
τις κάτωθι προδιαγραφές. 
 

1) Για δοκίμια παράλληλα προς την κατεύθυνση του extruder (extrousion ciretion) 
- Αντοχή στο σημείο διαρροής (stress at yield )100Kg/cm2 κατά  ASTM D 638 
- Αντοχή στη θραύση 230Kg/cm2 κατά ASTM 882 
- Επιμήκυνση στη θραύση 300% κατά  ASTM 882 
 

2) Για δοκίμια κάθετα προς την κατεύθυνση ροής του extruder( trasverce ciretion) 
- Αντοχή στη θραύση (stress at break) 170Kg/cm2 κατά ASTM D 882 
- Επιμήκυνση στη θραύση( ecolation at break) 590% κατά ASTM D 882 
- Πυκνότητα υλικού 0,910 -0,925 gr/cc κατά  ASTM  D 1505   
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι διαστάσεις των σάκων θα είναι περίπου 60 Χ 80 cm  και 75 X 100 cm  και σε διαστάσεις που 
θα ζητηθούν από το Νοσοκομείο. 
 

4. ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Οι χορηγούμενοι σάκοι θα είναι χρωματιστοί κατά προτίμηση κόκκινοι ή κίτρινοι, από πλαστικό 
υλικό πολυαιθυλενίου, θα έχουν σχήμα ορθογωνίου με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις)  και 
στεγανότητα  τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως τη χρήση για την οποία προορίζονται. 
Το υλικό δεν θα είναι PVC. 
Επίσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: 
1)  Για δοκίμια παράλληλα προς τη  κατεύθυνση ροής του extruder  (extrucion ciretion) 
 

- Αντοχή στο σημείο διαρροής (stress at yield) 100Kgr/cm2 κατά ASTM D 638 
- Αντοχή στη θραύση (stress at break ) 230Kgr/ cm2 κατά ASTM  D 882 
- Επιμήκυνση στη θραύση (elogacion at break) 300 %  κατά  ASTM D 882 
 

2) Για δοκίμια κάθετα προς την κατεύθυνση ροής του extruder (trasverce  ciretion) 
- Αντοχή στη θραύση (stress at break) 170 Kgr/cm2 κατά  ASTM D 882 
- Επιμήκυνση στη θραύση (elocation at break) 590% κατά ASTM D 882 
- Πυκνότητα υλικού 0,910 – 0.925 gr/cc κατά  ASTM D 1505 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι διαστάσεις των σάκων είναι 75 Χ 100 cm  και σε κάθε συσκευασία  θα αναγράφεται με ανεξίτηλο 
και ευδιάκριτο τρόπο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» και θα είναι τυπωμένο το σήμα  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ το οποίο θα δοθεί από το Νοσοκομείο στο μειοδότη προκειμένου να 
τυπωθεί στις σακούλες. 
 

5) ΣΥΡΜΑ ΒRILLO 
και 
6) ΣΠΟΓΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ 
Να είναι Α΄ ποιότητας και να μην αφήνουν κατάλοιπα στα σκεύη  
 

7) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
Συμπυκνωμένο μίγμα μη ιονικών και ανιονικών τασιενεργών με ουδέτερο PH διαλύματος 6-8 
περίπου. 
Να διαλύει οργανικούς και αποξηραμένους ρύπους. 
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Να διαλύει τους λιπαρούς ρύπους και να μειώνει την ολισθηρότητα των δαπέδων. 
Να μην αφήνει ίζημα. 
Να μην περιέχει προσθήκη αρώματος ή χρωστικών ουσιών. 
Για χώρους εστίασης το άρωμα είναι μη επιθυμητό. 

Να μην είναι ερεθιστικό, καυστικό ή επιβλαβές για το χρήστη και να δίνονται στοιχεία ως προς 
την τοξικότητά του. 
Να δίνεται το κόστος συμπυκνωμένου προϊόντος καθώς και του διαλύματος μετά την 
προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση. 
Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία έως 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία. 
Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η  άδεια Γ.Χ.Κ. και το Δελτίο Δεδομένων 
Ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008 
CLP. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Να κατατεθούν  από τους συμμετέχοντες επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι: 
1) Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα  ελληνικά  και  αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο 
προϊόν. Επίσης οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 
 

2) Αντίγραφο επισήμανσης (ETIKETA)  στα ελληνικά. 
 

3) Άδεια κυκλοφορίας από ΕΟΦ για προϊόντα με απολυμαντικές ιδιότητες και άδεια Γ.Χ.Κ. για 
προϊόντα  με καθαριστική-απορρυπαντική  δράση. 
 

4) Να επισυναφτούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας στα ελληνικά, σύμφωνα με την οδηγία  Ε.Ε 
1907/2006 και τον κανονισμό Ε.Ε. 1272/2008 CLP. 
 

5) Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητος των κατασκευαστών των 
απορρυπαντικών ISO 9901 ή 9002 και το περιβαντολογικό  ISO 14001. 
 

6) Nα κατατεθεί το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος των κατασκευαστών ISO 13485.  
Για όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα ιατροτεχνολογικών 
εξαρτημάτων, να προσκομίσουν πιστοποιητικά σήμανσης CE 
α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα απορρυπαντικά και 
β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα προϊόντα απολύμανσης. 
 

7) Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα θα αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το  κόστος ανά κιλό 
συμπυκνωμένου προϊόντος και το κόστος μετά την προτεινόμενη αραίωση. 
 
8) Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν σε διάλυση, να συνοδεύονται από σύστημα 
εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική  αντλία, μεζούρα, καπάκι ) για να διασφαλίζεται η 
εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία.  
Οι συσκευές ψεκασμού και άλλα βοηθητικά δοσίμετρα που διευκολύνουν τη σωστή και οικονομική 
χρήση των προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς αν προσφέρονται δωρεάν από τους 
προμηθευτές. 
 

9) Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα 
ανακύκλωσης των συσκευασιών βάσει του Ν.2939/01 ΦΕΚ 179/8 2001. 3. 5. 
 

10)  Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους Ειδικούς Όρους ή τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα 
απορρίπτονται.  
Επίσης προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) 
Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει κατάσταση των ζητούμενων ειδών (με αύξοντα αριθμό για 
έκαστο είδος, τον αύξοντα αριθμό που αναφέρεται στην πρόσκληση ) και να αναγράφεται στην 
προσφορά η τιμή μονάδος έκαστου είδους (όταν η τιμή μονάδος αναφέρεται σε συσκευασία, 
πρέπει να αναφέρεται και η ποσότητα της συσκευασίας). 
 

Τιμές που αναφέρονται σε συσκευασία και δεν προσδιορίζουν την ποσότητα αυτής, απορρίπτονται 
ως μη δυνάμενες να εκτιμηθούν ως και το άθροισμα της συνολικής αξίας της προσφοράς. 
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Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα δείγματα όλων των προσφερομένων 
ειδών. Τα δείγματα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ετικέτα  με αύξοντα αριθμό που έχει το έκαστο 
είδος στη διακήρυξη και την επωνυμία του προσφέροντος.  
Προσφορά χωρίς δείγμα θα απορρίπτεται.  
 

Τα απορρυπαντικά πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από πιστοποιητικό με τον αριθμό 
καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους.  
Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα η δοσολογία αυτών.   
 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Το Νοσοκομείο πρέπει  να παραδίδει  εγγράφως στον προμηθευτή παραγγελία (3) ημέρες πριν 
την παράδοση. 
Η παραγγελία μπορεί να στέλνεται από το Νοσοκομείο με e-mail: 
diatrofi@hosp-alexandra.gr 
 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να παραδώσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από 
αυτά ή παραδίδει μικρότερες ποσότητες των  παραγγελθέντων, τότε το Νοσοκομείο έχει το 
δικαίωμα να αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο εις βάρος του προμηθευτή.  
 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις 
συμμετοχής ή στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν. 
 

Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 
του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και  
τον τόπο εγκατάστασής του. 
 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής του. Επίσης  στην 
προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς τον φορέα  ότι η 
κατασκευή  του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε  η αποδοχή.  
 
Προσφορά  στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την 
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην 
περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή  εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3 ) 
μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών του 
Νοσοκομείου. 
 

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην  επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται 
για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, η οποία ισχύει κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής 
μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ 
εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω 
ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ 
μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος 
οργάνου, μετά από γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Α. Η μεταφορά των ειδών στα Νοσοκομεία-Ιδρύματα, θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες τους και σε ώρες που θα ορίζονται από το 
Νοσοκομείο. 
Β. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία θα 
ορίζεται από το Νοσοκομείο. 
Γ. Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι το δε ένα από αυτά θα πρέπει να 
είναι Ιατρός και ένα από τα υπόλοιπα Τεχνολόγος Τροφίμων ή Επόπτης Υγείας. 
Δ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση τότε ο Δ/ντής τη συγκροτεί κατά την 
κρίση του. 
Ε. Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι: 

1. Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που 
χρησιμοποιεί για τα είδη του ο προμηθευτής 
2. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον 
προμηθευτή  
3. Έλεγχος των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή γεύση, όψη κ.λ.π. 
4. Λήψη δειγμάτων κατά την κρίση της από Χημικό, Μικροβιολογικό κ.λ.π. έλεγχο, 
συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα οριζόμενα 
στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (είδος, ποιότητα, ποσότητα, παραγωγός ή 
συσκευαστής ή εισαγωγέας, προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του 
δείγματος και την ταυτότητα του προϊόντος) 
5. Έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής της 
κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδόμενων 
από τον προμηθευτή ειδών    
6. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη 
αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης τα οποία θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας 
και στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνουν  τα κατωτέρω στοιχεία:  
Α) Ημερομηνία παραγγελίας  
Β) Ποσότητα  
Γ) Είδος  
Δ) Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης  
Ε) Εάν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο  
ΣΤ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν  
Ζ) Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις αυτού, 
και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει 
Η) Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία 
 

ΣΤ. Τηρούμενη διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος κρίνεται ότι δεν πληροί τους 
όρους της σύμβασης:  
 α) Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή 
των ειδών γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα προς βρώση (ουσιώδεις, μακροσκοπικές 
αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων) ή ακατάλληλα για κατανάλωση (σήμανση, 
ενδείξεις κ.λ.π.), να μην τα επιστρέφουν αλλά να καλούν αρμόδιο Γεωπόνο – Κτηνίατρο – Χημικό 
της Νομαρχίας Αθηνών, ανάλογα με το είδος και σε περίπτωση που δεν μπορέσει να παρευρεθεί 
ο αρμόδιος Υπάλληλος να παραλαμβάνονται με επιφύλαξη προκειμένου να εξετασθούν την 
επόμενη ημέρα. 
  

 α1. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν μεν είναι θετική, 
ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το 
δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε Επιτροπή να 
συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, αν δε είναι 
αρνητική, τότε το Ίδρυμα υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 
 

 α2. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να τα 
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αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, όταν δε εκδοθεί το αποτέλεσμα, 
αν μεν είναι θετικό θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν δε είναι αρνητικό, ο 
προμηθευτής απαλλάσσεται. 
 

 α3. Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση της απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία ο 
προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας. Δηλαδή μπορεί να κληθεί ο Διευθυντής ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής του στο Νοσοκομείο-Ίδρυμα κ.λ.π. για την επίλυση της διαφοράς. 
 

 α4. Αν ο Διευθυντής συμφωνήσει με την κατά πλειοψηφία απόρριψη των ειδών τότε 
ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα. Αν όμως ο Διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του δεν 
συμφωνήσουν με την απόρριψη της παραλαβής των ειδών τότε τα είδη παραλαμβάνονται 
κανονικά και ο προμηθευτής απαλλάσσεται.  
 

 α5. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα σε περίπτωση απόρριψης των ειδών για λόγους 
ποιότητας, να ζητήσει δειγματοληψία οπότε εφαρμόζεται η προαναφερθείσα διαδικασία. 
 

 β. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των 
ειδών γιατί κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, τότε ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να τα 
αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε επιτροπή να συντάξει 
πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 
 

 β1. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία, ο 
προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας, οπότε εφαρμόζονται οι  α3,  α4 περί διαιτησίας.  
 

Ζ. Σε περίπτωση προσκόμισης ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα, δεν 
θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα συντάσσεται πρακτικό παράβασης  
 

Η. Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι ενήλικος και εγγράμματος ώστε να μπορεί να υπογράψει τα σχετικά 
έγγραφα. 
 
Θ. Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα, ο 
χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατηγορίας, ο τόπος προέλευσης καθώς και κάθε άλλο διακριτικό 
γνώρισμα του χορηγούμενου προϊόντος και θα υπογράφεται από τον προμηθευτή. 
 

Ι. Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται και στο 
πρωτόκολλο παραλαβής όπως επίσης και τη διαπιστωθείσα παράβαση.  
 

ΙΑ. Ο προμηθευτής θα υπογράφει το ανωτέρω πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις 
του. 
 

ΙΒ. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει στα ανωτέρω 
πρακτικά, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει. 
 

ΙΓ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίδει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με 
το χορηγούμενο είδος. 
 

ΙΔ. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής τα είδη ή παραλείψει να πάει ορισμένα 
από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή δεν τα φέρει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών 
από την Επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε το 
Ίδρυμα μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, αφού 
προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιμές και ποιότητα των ειδών (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών 
του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών) οπότε η 
τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής  μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς 
καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον 
προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του.  
 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  
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Μετά την κατακύρωση με την πρώτη παραλαβή το Νοσοκομείο θα στείλει δείγματα στο Γενικό 
Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού με έξοδα του προμηθευτή. 
Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε :  1. Μακροσκοπικούς 2. Εργαστηριακούς 
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 
1. Τον Χημικό  
2. Τον μικροβιολογικό 
3. Τον Παρασιτολογικό 
4. Τον Τοξικολογικό 
 

Β.  Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται (διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, λήψη δειγμάτων 
και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο) από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές κ.λ.π. 
Υπηρεσίες από τις Επιτροπές Παραλαβής, οι οποίες σε κάθε παραλαβή διενεργούν και 
μακροσκοπικό έλεγχο. 
  Όσο για τον εργαστηριακό έλεγχο, δηλαδή τη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους 
στα αρμόδια εργαστήρια, διενεργείται όποτε θεωρείται σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση 
αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση. Και στις δυο ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειες 
εργαστηριακού ελέγχου οι Ε.Π. ή στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή 
καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Υγιεινής, τηλ.: 210 6464372, Δ/νση Κτηνιατρικής Αθηνών 
τηλ.: 210 5234987 και 210 5528066, Δ/νση Γεωργίας Αθηνών, τηλ.: 210 5233890 – 891) οι οποίες 
ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στη λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο 
εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 
 

Γ. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, είναι 
απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα 
υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του 
αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο 
πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει» και διενεργεί 
κανονικά τη δειγματοληψία. 
 

Δ. Γενικότερα, κατά τη διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι που 
καθορίζονται στα «Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΠΤ) ή σε 
περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.λ.π) τα οριζόμενα στις 
ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις, Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και 
στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο 
πρωτόκολλο δειγματοληψίας.   
 

Ε. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από τη 
Δειγματίζουσα Υπηρεσία (Νοσοκομεία  ή αρμόδια αρχή). 
 

ΣΤ. Tο κόστος των αναλύσεων για τά δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής 
βαρύνει τον προμηθευτή. 
 Σε περίπτωση ποιοτικής εκτροπής το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας μέχρι 
το ποσό των 3.000,00 €. Όταν ο προμηθευτής υποπέσει σε παράπτωμα για (3) φορές κηρύσσεται 
έκπτωτος από το Νοσοκομείο. 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από το ίδρυμα ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο το 
Νοσοκομείο μπορεί μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να καθορίσει εκπτώσεις επί 
της τιμής του είδους και πέραν τούτου και να επιβάλλει και ποινή.  
Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να φέρει τα είδη στο Νοσοκομείο ή 
παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή δεν τα φέρει καθόλου, σε 
περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή παραλαβής και μη αντικατάστασης τους στην 
ταχθείσα προθεσμία, τότε το Ίδρυμα, μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το 
ελεύθερο εμπόριο αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιμές και την ποιότητα των ειδών, οπότε 
η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής και του εκ ελευθέρου εμπορίου αγοράς καθώς 
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και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή βαρύνουν τον προμηθευτή 
και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.   
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  για κάθε γενική παράβαση των όρων της σύμβασης από τον 
προμηθευτή, μετά από γνωμοδότηση της υπηρεσίας επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από 
το Ν. 4412/16 δηλαδή σύσταση, πρόστιμο, κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη έκπτωτου 
από όλη τη σύμβαση.  
 

Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων, που 
μπορούν να επιβληθούν από τα δικαστήρια. 
 

Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου κατά του προμηθευτή, 
θα κρατούνται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα ποσά που έχει να πάρει ο 
προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιούνται 
σαν Δημόσιο Έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων.         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 α/α 1 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

α/α 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Α/Α 

ΕΙΔΟΥ

Σ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΟ  

ΕΙΔΟΣ ΣΕ 
ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α/ 

ΔΟΣΗ 
  

ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

Υ ΛΙΤΡΟΥ  

ΤΙΜΗ/ 
ΣΥΣΚΕΥΑ

ΣΙΑ  

ΤΙΜΗ ΔΟΣΗΣ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΑΙΩΣΗΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΤΙΜΩΝ  (Κωδικός - 

Τιμή) 

1       

7       

 
Μειοδότης και εντός των προδιαγραφών, είναι αυτός που δίνει τη χαμηλότερη 
συνολική τιμή ανά δόση, λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη δοσολογία αραίωσης που 
περιγράφεται στις τεχνικές προσφορές. 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

  
Α/Α 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΤΙΜΩΝ  (Κωδικός - 

Τιμή) 

2       

3       

4       

5       

6       

Μειοδότης και εντός των προδιαγραφών είναι αυτός που δίνει τη χαμηλότερη τιμή 

ανά είδος  
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