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ΔΙΑΚΙΙΡΥΞΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΙΙΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

¸,χονταò υπüψη:

1. Τιò διατÜξεη του Ν. 4L82Ι2OL3, üπωò τροποποιÞθηκε και ισχβει.
2. Τον Κανονισμü του Ιδρýματοò.
3. Την υπ' αριθμ. 828Ι3-4-Ι4 Απüφαση του Διοικητικοý Συμβουλßου -
Εφορεßαò του Ιδρýματοò, με τι]ν οποßα εγκρßθηκε η διενÝργεια
Πρüχειρου Διαγωνισμοý για την ετÞσια προμÞθεια των ειδþν
καθαριüτηταò (πÜνεò ακρÜτειαò ειηλßκων)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρüχειρο Διαγωνισμü, με σφραγισμÝνεò προσφορÝò και με κριτÞριο
κατακýρωσηò την χαμηλüτερη σε τιμÞ προσφορÜ και την ποιüτητα, για
την προμÞθεια ειδþν καθαριüτηταò (πÜνεò ακρÜτειαò ειη,lλßκων Νο XL)
για Ýνα (1) Ýτοò, σýμφωνα με τον επισι)ναπτüμενο ΠαρÜρτημα:
ΤΕ)ΦτΙΚΑ ΣΤοΙΧΕΙΑ - ΠΡοlποΛοΓΙΣΜοΣ.

Ο προýπολογισμüò του υπü προμÞθεια εßδουò, ανÝρχεται στο ποσü των
59.689,92€, χωρßò Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμüò θα διενεργηθεß στιò 1ΙΙO2Ι2OΙ9 ημÝρα ΔευτÝρα και þρα
12:00 στην αßθουσα Διοικητικοý Συμβουλßου του Ιδρýματοò (Δ/νση:
Λεωφ. Γρ. ΛαμπρÜιòη 41, ΠειραιÜò) ενþπιον τηò ΕπιτροΖυÞò Προμηθειþν
του Ιδρýματοò σýμφωνα με τουò παρακÜτω üρουò:



Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΒΤΟΧΗΣ

¼σοι ενδιαφÝρονται να συμμετÜσχουν θα πρÝπει να καταθÝσουν
κλειστÞ προσφορÜ ενþπιον τηò ΕπιτροΖεÞò του διαγωνισμοý, μÝχρι την
παραπÜνω ημÝρα και þρα, επισυνÜπτονταò Υπεýθυνη ΔÞλωση του Ν.
Ι599ΙΙ986 στην οποßα :

α) θα αναγρÜφονται στα στοιχεßα του Διαγωνισμοý στον οποßο
συμμετÝχουν

β) θα δηλþνεται üτι ψχρι την ημÝρα υποβολÞò τηò προσφορÜò τουò :

- δεν τελοýν σε πτþχευση Þ σε διαδικασßα κηρυξηò πτþχευσηò
- εßναι φορολογικÜ και ασφαλιστικÜ ενÞμεροι ωò προò τιò υποχρεþσειò
τουò
- εßναι εγγεγραμμÝνοι στο οικεßο ΕπιμεληrÞρrο
- üτι αναλαμβÜνεται η υποχρÝωση για Ýγκαιρη και προσÞκουσα
προσκüμιση των δικαιολογητικþν που αποδεικνýουν τα παραπÜνω,
εφüσον τουò ζηττlθοýν.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στον φÜκελο τηò προσφορÜò πρÝπει να αναγρÜφονται ευκρινþò:
1. Η λÝξη ΓΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαßα γρÜμματα.
2. Ο πλÞρηò τßτλοò του Ιδρýματοò που διενεργεß την εν λüγω προμÞθεια
3. Η ημερομηνßα διενÝργειαò του Διαγωνισμοý.
4. Τα στοιχεßα του αποστο¸α.

ΜÝσα στον φÜκελο α]ò προσφορÜò τοποθετοýνται üλα τα σχετικÜ με την
προσφορÜ στοιχεßα και ειδικüτερα τα εξÞò:

. Στον κυρßωò φÜκελο τοποθετοýνται :

α/ ΕπιστολÞ προσφορÜò (χωρßò οικονομικÜ στοιχεßα)

β/ Η αναφερüμενη στο Üρθρο 1 του παρüντοò Υπεýθυτη1 ΔÞλrοη.

. Τα τεχνικÜ στοιχεßα τηò προσφορÜò τοποθετοýνται σε χωριστü
σφραγισμÝνο φÜκελο μÝσα στον κυρßωò φÜκελο με την Ýνδειξη
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡοΣΦΟΡΑ".

¾ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ θεωρεßται και η προσκüμιση δεφματοò
προτεινüμενο προσφερüμενο εßδοò, τα οποßα θα περιÝχονται

φÜκελο τηò "ΤΕ)ΔΠΚ}Σ ΓΡΟΣΦΟΡΑΣ".

για κÜθε
μÝσα στο



Επßσηò επß ποινÞ απαραδÝκτου ο προσφÝρων πρÝπει να προσκομßσει
μÝσα στο φÜκελο τηò ΤεχνικÞò ΠροσφορÜò και πιστοποιητικü ISO
συναφÝò με την προμÞθεια.

¼ταν τα στοιχεßα αυτÜ δεν εßναι δυνατüν λüγω μεγÜλου üγκου να
τοποθετηθοýν στον κυρßωò φÜκελο, τüτε συσκευÜζονται ιδιαßτερα και
ακολουθοýν τον κυρßωò φÜκελο με την Ýνδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τιò λοιπÝò ενδεßξειò του κυρßωò φακÝλου.

, Η οικονομικÞ προσφορÜ τοποθετεßται σε χωριστü σφραγισμÝνο
φÜκελο, επßσηò μÝοα στον κυρßωò φÜκελο, με ττιν Ýνδειξη
" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡ οΣΦοΡΑ,,.

οι φÜκελοι ΤεχνικÞò και οικονομικÞò ΠροσφορÜò θα φÝρουν και τιò
ενδεßξεò του κυρßωò φακÝλου.

Οι προσφορÝò θα κατατεθοýν για το σýνολο τηò ποσüτηταò του
προιcηρυγμιßνου εßδουò εντüò ηò παραπÜνω ταχθεßσαò ημερομηνßαò και
þραò. Σε περßπτωση που κατατεθοýν μετÜ αºν λÞξη αυτþν εßναι
εκπρüθεσμεò και επιστρÝφονται.

Χρüνοò ισχÞοò των προσφορþν ορßζεται εκατüν εßκοσι (120) ημÝρεò απü
την επομÝνη τηò διενÝργειαò του Διαγωνισμοý.

Η προσφορÜ υποβÜλλεται στην ελληνικÞ γλτßτσσα, δακτυλογραφημÝνη
και αριθμημÝνη στò σελßδεò τηò. ΑντιπροσφορÝò δεν γßνονται δεκτÝò καß
απορρßπτονται ωò απαρÜδεκτεò.

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_
ΑΙΙΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η κατÜθεση των σφραγισμÝνων προσφορþν των ενδιαφερομÝνων θα
γßνει στο πρωτüκολλο του Ιδρýματοò (Δ/νση. : Λεωφ. Γρ. ΛαμπρÜκη αρ.
41, ΠειραιÜò).

Η αποσφρÜγιση των προσφορþν θα διενεργηθεß αμÝσωò μετÜ την 12:00
þρα λÞξηò του χρüνου κατÜθεσÞò των, ενþπιον τηò ΕπιτροΖυÞò του
Διαγωνισμοý.

¼σοι απü τουò προσφÝροντεò παρευρßσκονται στην διαδικασßα
αποσφρÜγισηò των προσφορþν, λαμβÜνουν γνþση των συμμετεχüντων
στον διαγωνισμü.



Η αξιολüγηση των προσφορþν γßνεται χωρßò την παρουσßα των
διαγωνιζομÝνων ωò εξÞò:

Η ΕπιτροπÞ, θα μονογρÜψει και σφραγßσει üλα τα δικαιολογητικÜ. Στη
συνÝχεια θα διενεργÞσει τον Ýλεγχο τηò νομιμüτηταò των
δικαιολογητικþν που θα Ýχουν κατατεθεß απü τουò ενδιαφερομÝνουò, με
δυνατüτητα απüρριψηò εκεßνων που δsν πλτηροýν τιò νüμιμεò
προýποθÝσειò. Ακολοýθωò θα αποσφραγßσει τουò φακÝλουò των
Τεχγικþν Προσφορþν τιò οποßεò θα μονογρÜψει κατÜ φýλ"λο, καθþò και
üλα τα λοιπÜ προσκομιζüμενα Ýγγραφα.

ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò αξιολüγησηò των στοιχεßων των Τεχνικþν
Προσφορþν θα προβεß στην αποσφρÜγιση των οικονομικþν προσφορþν
τιò οποßεò θα μονογρÜψει και σφραγßσει κατÜ φýλλο.

Η ΕπιτροτυÞ Ýχει δικαßωμα να ζηττlσει διευκρινßσειò απü τουò
διαγωνιζüμενουò, οι οποßεò δßδονται εγγρÜφωò και μÝσα στην προθεσμßα
που θα τÜξει η ΕπιτροιτÞ.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομικÞ προσφορÜ θα δοθεß σε τιμÞ μονÜδοò, σταθερÞ για üλο το
χρονικü διÜστημα τηò συμβÜσεωò, üπωò αναλυτικÜ περιγρÜφονται στο
παρÜρτιlμα τηò παροýσηò με τßτλο '( ΤΕ)Ο{ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΡοΥΠοΛοΓΙΣΜοΣ".

Η οικονομικÞ προσφορÜ θα πρÝπεινα περÝχει τα εξÞò:

- ΤιμÞ χωρßò Φ.Π.Α. ανÜ τεμÜμο.
- Ποσοστü Φ.Π.Α. επß τοò Υο, στο οποßο υπÜγεται το προσφερüμενο
εßδοò.

ΟικονομικÝò προσφορÝò που ξεπερνοýν τον προýπολογισμü δεν γßνονται
δεκτÝò.

5. ΑΝΑΚοΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΙòΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜετÜ την ανÜδειξη του προμηθευτι1, βÜσει σχετικÞò αποφÜσεωò του Δ.Σ.
του Ιδρýματοò, καλεßται ο ανÜδοχοò, εντüò πÝχιτε (5) εργασßμων



ημερþν, για την υπογραφÞ λεπτομεροýò συμβÜσεωò, σýμφωνα με τιò
διατÜξειò του Α.Κ.

Σε περßπτωση που δεν προσÝλθει εντüò τηò ταχθεßσαò 10ημÝρου
προθεσμßαò, κηρýσσεται Ýκπτωτοò με απüφαση του Δ.Σ. του Ιδρýματοò.

Εν συνεχεßα καλεßται για υπογραφÞ ττlò σχετικÞò συμβÜσεωò, ο αμÝσωò
επüμενοò κατÜ σειρÜ αξιολüγησηò.

6. ΠΑΡΑΔοΣΗ_ΠΑΡΑΔΑΒΗ

Η παρÜδοση των προßüντων θα γßνεται μετÜ αιτü προηγοýμειη1
παραγγελßα του Ιδρýματοò που μπορεß να πραγματοποιεßται και με e-mail
Þ τηλεομοιοτυπßα (fu").

Ο προμηθευτÞò εßναι υποχρεωμÝνοò να παραδßδει ολüκληρεò τιò
ποσüτητεò του παραγγελλüμενου εßδουò την ßδια ημÝρα Þ -,ο αργüτερο -
εντüò τριþν (3) ημερþν απü την επüμενη ημÝρα απü την λÞψη τηò
παραγγελßαò.

Σε περßπτωση καθυστÝρησηò ο προμιηθευτr,lò θα υποχρεοýται να
καταβÜλει ποινικÞ ρÞτρα ποσοý διπλÜσιου τηò αξßαò του
παραγγελθÝντοò, πλßον τηò τυχüν ζημßαò του Ιδρýματοò.

Η παρÜδοση θα γßνεται στο ºδρυμα (Γρ. ΛαμπρÜκη αρ. 41, ΠειραιÜò)
μετÜ απü ποσοτικü και μακροσκοπικü Ýλεγχο που θα πραγματοποιεß ο
αρμüδιοò υπÜλληλοò, κατÜ τò εργÜσιμεò ημÝρεò και þρεò.

Το ºδρυμα δεν Ýχει υποχρÝωση να παραλÜβει ποσüτητεò που δεν
παρÞγγειλε.

º. ΤΡοΠοΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμÞ του προμηθευτÞ θ« γßνεται τμηματικÜ με την παρÜδοση και
παραλαβÞ των κÜθε φορÜ των παραγγελλüμενων ποσοτÞτων στιò
εγκαταστÜσειò του Ιδρýματοò κατüπιν προσκομßσεωò του σχετικοý
τιμολογßου απü τον προμηθευτÞ.

Επισημαßνεται üτι η πληρωμÞ του τιμολογßου δεν μπορεß να γßνει πριν
την παραλαβÞ των παραγγελθÝντων.



Το ºδρυμα διατηρεß το δικαßωμα, σε περßπτωση που η συμμετοχÞ των
ενδιαφερομÝνων δεν κριθεß ικανοποιητικÞ Þ σε περßπτωση, που οι
προσφορÝò τουò κριθοýν ασýμφορεò Þ βÜσει των üρων τι]ò παροýσαò
προκÞρυξηò απαρÜδεκτεò, να ματαιþσει τον διαγωνισμü.

Το ºδρυμα Ýχει το δικαßωμα να αναθÝσει την προμÞθεια των ζητουμÝνων
ειδþν σε περισσüτερουò του ενüò προμηθευτÝò, προκειμÝνου να
καλυφθοýν οι ανÜγκεò του.

Για περισσüτερεò πλτlροφορßεò Þ διευκρινÞσειò σχετικÜ με τουò üρουò
τηò παροýαιζ, οι ενδιαφερüμενοι μποροýν να απgυθýνονται στον κ.
Αλεξüπουλο ΠερικΜ1, flºλ. 2Ι04Ι43911 υπÜλληλο του Ιδρýματοò, κατÜ
τιò εργÜσιμεò ημÝρεò και þρεò. .r'/-
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τΕχλ[ικΑ ΣτοιχΕιΑ, πΡοßßποΖιοΓιΣι,ιοΣ

ΙΙΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Νο XL), ποσüτητα: 248.º08
τεμÜχια, προýπολογισμüò: 59 .689,92€, χωρßò Φ.Π.Α.

Οι πÜνεò θα πρÝπει να εßναι υπο-αλλεργικÝò, απορροφητικÝò τουλÜχιστον
2 lt., με σχÞμα ανατομικü για μεγαλýτερη Üνεση, με απορροφητικü
σι)μπΕσμÝνο στρþμα για τÝλεια προστασßα και μεßωση üγκου, εξωτερικÞ
αδιÜβροχη επÝνδυση, 4 ισχυρÜ αυτοκüλλιºτα, σχεδιασμÝτη1, Ýτσι þστε να
εμποδßζεται η διαρροÞ, καθþò επßσηò η εσωτερικη επιφÜνεια να εßναι
εξαιρετικÜ απαλÞ þστε να μην ερεθßζει το δÝρμα. Το βÜροò τηò να μην
εßναι μεγαλýτερο απü Ι20 γραμμÜρια και η περßμετρüò τηò να εßναι
τουλÜχιστον Ι,56 εκ.

Εrrßοηò το υλικü που υπÜρχει μεταξý των επιφανειþν να εßναι
ομοιüμορφα κατανεμημÝνο να μην τρßβεται þστε να μην ασκοýνται
πιÝσειò και δημιουργοýνται κατακλßσειò.

Οι πÜνεò μßαò χρÞσηò χαρακτηρßζονται ωò ιατροτεlγολ,ογικÜ προßüντα
και πρÝπει να φÝρουν την σÞμανση CE.


