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Τεχνικές Προδιαγραφές

                             

       Δείγμα

              

Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία
δημοσίευσης στον
Ημερήσιο Τύπο

                    NAI Χαμηλότερη τιμή   
05-03-2014

                                             
                                                                    
                                                   Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η
  Έχοντας υπόψη:    
   1.Τις διατάξεις :
      α.  Του Ν. 496/74 « Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
      β.  Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε 
           και  συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.  .
       γ. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και  ρυθμίσεις συναφών
            θεμάτων».  
       δ. Του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού & άλλες  διατάξεις». 
       ε. Την αριθ.35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/B/10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί 
            αύξησης των χρηματικών ποσών  του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95 .
     στ.  Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
      ζ. Του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και  
            Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
2.   Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 3567/09-05-2012 του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και 
      του Υπουργού Οικονομικών, περί Έγκρισης  Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών 
      Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Φ.Ε.Κ. 1585/10-05-2012 τ. Β΄)
3.   Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5805/08-08-2012 του Υπουργού Υγείας  περί Έγκριση φορέα για τη
      διενέργεια των διαγωνισμών του  Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 
      έτους 2012 & 2013. ( Φ.Ε.Κ. 2079/20-09-2011  τ. Β΄)
4.   Τo με αριθ. πρωτ.2059/04-04-2013 έγγραφo της ΕΠΥ, με τo οποίo διαβιβάστηκε στον   ΕΟΦ 
      απόσπασμα πρακτικού με αριθ. 29/19-3-2013 από τη συνεδρίαση της Ε. Π. Υ.  
     « Τροποποίηση Π.Π.Υ.Υ. 2012 ΕΟΦ» 
5.   Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5572/24-10-2013 του Υπουργού Υγείας, Παράταση του  Προγράμματος
       Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2011&2012( Φ.Ε.Κ. 2809/5-11-2013 τ.Β΄) 
6.  Την αριθ. 12277/28-01-2014 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας

Ανήκει στη Διακ.03/2014  



      της εν λόγω προμήθειας για τις ανάγκες του Οργανισμού .       
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 7.  Την αριθ. 15625/07-02-2014 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. του ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρέωσης. 
 8.  Το με αριθ. πρωτ. 17931/12-02-2014 έγγραφο του ΕΟΦ, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Ε. Π. Υ. η
     γνωστοποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών  (έγκριση αριθ. 5415/2011 απόφαση Ε.Π.Υ) 
     του Π.Π.Υ.Υ. 2012 
9. Την αριθμ.21570/27-02-2014 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ για τη διενέργεια πρόχειρου 
    διαγωνισμού για την προμήθεια

                                          Π  Ρ  Ο Κ  Η  Ρ  Υ  Σ Ο  Υ  Μ  Ε

Τη  διενέργεια  Πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την   προμήθεια  υλικών  καθαριότητας  για  τις  ανάγκες 
λειτουργίας του ΕΟΦ για ένα (1) έτος (cpv : 39830000-9), που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση 
της διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο αυτής, με κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη τιμή και 
προϋπολογισθείσα   δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια μέχρι το ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων 
ογδόντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (8.280,36) € , συμπεριλαμβανομένου   του Φ.Π.Α 
   
                                  Π  Ρ  Ο Σ  Φ  Ο  Ρ  Ε  Σ

1.  Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στα γραφεία του   Ε.Ο.Φ  (3ος όροφος, Δ/νση 
Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών , Μεσογείων 284,  Χολαργός, την19/03/2014, ημέρα Τετάρτη
 και ώρα 11:00 π.μ. και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί με την 
αριθ.  9036/17-01-2014 απόφαση  του Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 
του Ν. 4024/11.  
 2. Οι προσφορές  θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
     τα   κάτωθι :
     Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
     Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
     Ο αριθμός της διακήρυξης
     Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
    Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 
    3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
    α) Υποβάλλεται   υποχρεωτικά επί ποινή  απόρριψης  υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
    άρθ. 8 του   Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε   ισχύει , με θεώρηση του γνησίου της
    υπογραφής  στην οποία: 
   Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες  δεν 
    τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ότι,  μέχρι και την ημέρα υποβολής της
    προσφοράς τους, η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή  εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και 
    επίσης,  ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης  απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
     Ότι αυτός που την κάνει έλαβε γνώση  των   όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται    
    ανεπιφύλακτα στο  σύνολό τους και χωρίς  καμία  επιφύλαξη.
    Ότι δεν έχει αποκλεισθεί από  διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο και δεν έχει 
    κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.
    Οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με  αμετάκλητη απόφαση .
     Η  προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους  όρους της  παρούσας Διακήρυξης, τα στοιχεία που 
    αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και  ακριβή.
    Ότι παραιτείται  από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης , για οποιαδήποτε απόφαση του Ε.Ο.Φ. ,  ιδίως 
    της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή  της υπαναχώρησης του Ε.Ο.Φ.  , ή της 
    κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης.
    Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να  
    συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς , ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία
    αυτή. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν 
    καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης , αφού βεβαιώνοντας την ανυπαρξία των ανωτέρω, σε 
    μελλοντική ημερομηνία είναι αυτονόητα ανακριβής.

Ανήκει στη Διακ. 03/2014
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     Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
    στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
   Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έντυπο (την συνημμένη κατάσταση 
   υλικών καθαριότητας της παρούσης  διακήρυξης ) όπου ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την 
   συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τα αντίστοιχα της συνημμένης
   κατάστασης τη διακήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από  
   τους  όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές 
    κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως  , τοποθετούνται σε   
     χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
     ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
    Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ , θα αναγράφονται  δε ολογράφως και αριθμητικώς.
    Προσφορές που δεν δίδουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση  ευρώ σε ξένο  νόμισμα θα 
    απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    
       Η  οικονομική προσφορά πρέπει να  περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού την συνημμένη   
    κατάσταση  των ειδών σύμφωνα με την  παρούσα  διακήρυξη    συμπληρωμένο ευκρινώς με την 
    τιμή μονάδος και την τιμή ποσότητας του κάθε    προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α.  
    Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε  άλλη νόμιμη 
   επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από  τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε
   ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την 
   υπηρεσία. 
   Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
   ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.         
   Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς
   οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό  αυτό θα ζητείται από τον 
   υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και 
   μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα 
   χαμηλές, η  προσφορά θα απορρίπτεται.
    Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και 
    δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο
5. Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια  τριμελή Επιτροπή  
   του πρόχειρου διαγωνισμού( άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ. 118/07) παρουσία μόνον αυτών που  
   υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: 
   α) Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που 
     κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με 
   την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν 
   αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.
  Β)Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα ,των   
   οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους
6. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
7. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές  
     ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
     Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή να υπογράψει τη σχετική  
     σύμβαση, στην περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ’ αυτόν, εκτός αν  
     εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.
8. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει την προμήθεια σε περισσότερους   από  έναν 
    μειοδότες. Διευκρινίζεται  ότι  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα    κατακύρωσης μεγαλύτερης 
     ποσότητας μέχρι ποσοστού 30% ή μικρότερης της  προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 
    50%.(άρθρο 21 παρ. α ΠΔ 118/07). 
    Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την  διακήρυξη ποσοστού   
     απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Προμηθευτή.
    Κατά λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ.α, β ,δ , ε και ζ εδαφ. i&ii

Ανήκει στη Διακ. 03/2014



9.  Οι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολον των ειδών και  
    συγκεκριμένα υποχρεούνται για τη συμπλήρωση της προσφοράς και για τα 10 είδη που 
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    περιλαμβάνονται  στη συνημμένη κατάσταση των ειδών Υλικών Καθαριότητας  
10. Η αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη 
     χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.
    Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής του συνόλου των  υλικών 
     καθαριότητας αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής.
11.Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότέρων των μια προσφορών ,για το σύνολον των υλικών
    καθαριότητας με την ίδια τιμή , η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που 
    μειοδότησαν  εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος.

12.Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στον διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ 9 
     του  ΠΔ118/07).                                                                                             
13.Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή : 
    Με βάση το άρθρο, (άρθρο 10 Ν. 187/1943 άρθρο 22 Π.Δ.422/1981).   
    α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3,072 %
    β) Κράτηση 2%  βάσει  του  άρθρου 3 Ν.3580/2007     
    γ) Κράτηση 0,10%  βάσει  του  άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011
     Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 55 του Ν 2238/94, ποσοστό 4%.
14.Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο   
      οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη 
      ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ και τον καλεί εντός δέκα(10) 
      ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.                           
      Η προθεσμία  των δέκα(10) ημερών μπορεί να συντμηθεί όχι περισσότερο του 
      ημίσεως, σε  περιπτώσεις επείγουσας προμήθειας – ανάθεσης.
     Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη 
     προθεσμία ο Ε.Ο.Φ. απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη προμηθευτή
15. Χρόνος παράδοσης τριάντα (30) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Πρέπει να 
     αναγράφεται  στην προσφορά του κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό.
     Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 
     θα απορρίπτεται
16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ½ αυτού με
       επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
     (Π.Δ. 118/2007 αρ. 26) ή να μετατίθεται .
17. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών , ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για 
      εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα 
      άρθρα 27 , 28, 32,33 και 34 του ΠΔ118/07. 
 18.Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους ,θα γίνει με εξόφληση  του 100% της    
      συμβατικής αξίας μετά την  οριστική ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή του   
      συμβατικού είδους ,από την Υπηρεσία του  Φορέα για την οποία προορίζεται). 
      Τα  απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35  του 
      Π.Δ. 118/07 .
19. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό , 
     εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές
20. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από 
      το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07
                                                                               Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Ο.Φ.

                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ   
                       

Ανήκει στη Διακ. 03/2014



                                                                                        ΑΔΑ:ΒΙΕΛ469Η25-3ΞΑ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                        (cpv : 39830000-9 )

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ, ΦΙΑΛΗ 1 ΛΙΤΡΟΥ 400 ΦΙΑΛΕΣ

2 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΗΠΟΥ 10 Kgr

3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ

4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ

5 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2 ΦΥΛΛΩΝ ΖΙΚ-ΖΑΚ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 4700 ΠΑΚΕΤΑ

6 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 500gr 800 TEMAX

7 ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 500gr 2500 TEMAX

8 ΣΑΚ/ΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 35cm ύψους 50cm 10 Κgr

9 ΣΑΚ/ΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 45cm ύψους 65cm 15 Κgr

10 VENTEX 50 ΤΕΜΑΧ
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