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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣl\ΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΝΙΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΙΙΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΙΙΔΙΚΩΝ)

¸χονταò υπüψη:

l. Τιò διατÜξειò του Ν. 4182Ι2OL3, üπωò τροποποιÞθηκε και ισχβει.
2. Τον Κανονισμü του Ιδρýματοò.
3. Την υπ' αριθμ. 828l3-4-L4 Απüφαση του Διοικητικοý Συμβουλßου -

Εφορεßαò του Ιδρýματοò, με την οποßα εγκρßθηκε η διενÝργεια Πρüχειρου
Διαγωνισμοý για την ετÞσια προμÞθεια των ειδþν καθαριüτηταò (πÜνεò

ακρÜτειαò ενηλßκων)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝΙΕ

Πρüχειρο Διαγωνισμü, με σφραγισμÝνεò προσφορÝò και με κριτÞριο
κατακýρωσηò την χαμηλüτερη σε τιμÞ προσφορÜ και την ποιüτητα, για
την προμÞθεια ειδþν καθαριüτηταò (πÜνεò ακρÜτειαò ενηλßκων Νο XL)
για Ýνα (Ι) Ýτοò, σýμφωνα με τον επισυναπτüμενο ΠαρÜρτημα: ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Ο προýπολογισμüò του υπü προμÞθεια εßδουò, ανÝρχεται στο ποσü των

59.690,00C. χωρßò Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμüò θα διενεργηθ εß στιò72Ι03Ι2021 ημÝρα ΠαρασκευÞ και þρα

12:00 στην αßθουσα Διοικιlτικοý Συμβουλßου του Ιδρýματοò (Δ/νση:

Δεωφ. Γρ. ΛαμπρÜκη 4Ι, ΠειραιÜò) ενþπιον τηò ΕπιτροπÞò Προμηθειþν
του Ιδρýματοò σýμφωνα με τουò παρακÜτω üρουò:



1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

¼σοι ενδιαφÝρονται να συμμετÜσχουν θα πρÝπει να καταθÝσουν
κλειστÞ τροσφορÜ ενþπιον ττlò ΕπιτροιεÞò του διαγωνισμοý, μÝχρι την
παραπÜνω ημÝρα και þρα, επισυνÜπτονταò Υπεýθυνη ΔÞλωση του Ν.
1599/1986 στην οποßα :

α) θα αναγρÜφονται στα στοιχεßα του Διαγωνισμοý στον οποßο
συμμετÝχουν

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

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

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

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

. Στον κυρßωò φÜκελο τοποθετοýνται :

α/ ΕΖπστολÞ προσφορÜò (χωρßò οικονομικÜ στοιχεßα)

β/ Η αναφερüμε\η στο Üρθρο 1 του παρüντοò Υπεýθυι,η ΔÞλωση.

. Τα τεχνικÜ στοιχεßα τηò προσφορÜò τοποθετοýνται σε χωριστü
σφραγισμÝνο φÜκελο μÝσα στον κυρßωò φÜκελο με την Ýνδειξη
"ΤΕΧΙ\τΙΚ}Ι ΠΡοΣΦοΡΑ".

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ θεωρεßται και η προσκüμιση δεßγματοò για κÜθε
προτεινüμενο προσφερüμενο εßδοò, τα οποßα θα περιÝχονται μÝσα στο

φÜκελο τηò "ΤΕΧΝΙΚΙΙΣ ΓΡΟΣΦΟΡΑΣ".



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 φσα στον κυρßωò φÜκελο, με την Ýνδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΡοΣΦοΡΑ».

Οι φÜκελοι ΤεχνικÞò και ΟικονομικÞò ΠροσφορÜò θα φÝρουν και τιò

ενδεßξειò του κυρßωò φακÝλου.

Οι προσφορÝò θα κατατεθοýν για το σýνολο τηò ποσüτηταò του

προκηρυγμÝνου εßδουò εντüò ττlò παραπÜνω ταχθεßσαò ηφρομηνßαò και
þραò. Σε περßπτωση που κατατεθοýν μετÜ την λÞξη αυτþν εßναι

εκπρüθεσμεò και επιστρÝφονται.

Χρüνοò ισχι5οò των προσφορþν ορßζεται εκατüν εßκοσι (120) ημÝρεò απü

την επομhη τηò διενÝργειαò του Διαγωνισμοý.

Η προσφορÜ υποβÜλλεται στην ελληνικÞ γλþσσα, δακτυλογραφημÝνη και
αριθμημÝνη στιò σελßδεò τηò. ΑντιπροσφορÝò δεν γßνονται δεκτÝò και

απορρßπτονται ωò απαρÜδεκτεò.

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

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 Ι2:00

þρο ?"Þξηò του χρüνου κατÜθεσÞò των, ενþπιον αlò ΕπιτροπÞò του

Διαγωνισμοý.

¼σοι απü τουò προσφÝροντεò παρευρßσκονται στην διαδικασßα

αποσφρÜγισηò των προσφορþν, λαμβÜνουν º,νþση των συμμετεχüντων

στον διαγωνισμü.



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

Η Ετιτρο:τÞ, 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 δεν πλτlροýν τιò νüμιμεò προýποθÝσειò.
Ακολοýθωò θα αποσφραγßσει τουò φακÝλουò των Τεχνικþν Προσφορþν
τιò οποßεò θα μονογρÜψει κατÜ φýλλο, 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 ΕπιτροττÞ Ýχει δικαßωμα να ζητÞσει διευκρινßσειò απü τουò
διαγωτ,ιζüμενουò, οι οποßεò δßδονται εγγρÜφωò και μÝσα στην προθεσμßα
που θα τÜξει η Επιτρο:τÞ.

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
παρÜρτημα τηò παροýσηò με τßτλο " TEXI'JIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ -
ΓΡο¾ΙοΛοΓΙΣΜοΣ".

Η οικονομικÞ προσφορÜ θα πρÝπει να περιÝχει τα εξÞò:

- ΤιμÞ χωρßò Φ.Π.Α. ανÜ τεμÜχιο.
- Ποσοστü Φ.Π.Α. επß τοιòΨü, στο οποßο υπÜγεται το προσφερüμενο εßδοò.

ΟικονομικÝò προσφορÝò που ξεπερνοýν τον προýπολογισμü δεν γßνονται
δεκτÝò.

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜετÜ την ανÜδειξη του προμηθευτÞ, βÜσει σχετικÞò αποφÜσεωò του Δ.Σ.
του Ιδρýματοò, καλεßται ο ανÜδοχοò, εντüò πÝντε (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 τηò σχετικÞò συμβÜσεωò, ο αμÝσωò
επüμενοò κατÜ σειρÜ αξιολüγησηò.

6. ΠΑΡΑΔοΣΗ_ΙΙΑΡΑΔΑΒΗ

Η παρÜδοση των προßüντων θα γßνεται μετÜ απü προηγοýμενη παραγγελßα
του Ιδρýματοò που μπορεß να πραγματοποιεßται και με e-mail Þ
τηλεομοιοτυπßα (fax).

Ο προμηθευτÞò εßναι υποχρεωμÝνοò να παραδßδει ολüκλτlρεò τιò
ποσüτητεò του παραγγελλüμενου εßδουò την ßδια ημÝρα Þ - το αργüτερο -

εντüò τριþν (3) ημερþν απü την επüμενη ημÝρα απü την λÞψη τηò
παραγγελßαò.

Σε περßπτωση καθυστÝρησηò ο προl-ιηθευτÞò θα υποχρεοýται να καταβÜλει
ποινικÞ ρÞτρα ποσοý διπλÜσιου τηò αξßαò του παραγγελθÝντοò, πλÝον τιlò
τυχüν ζημßαò του Ιδρýματοò.

Η παρÜδοση θα γßνεται στοºδρυμα (Γρ. ΛαμπρÜκη αρ. 41, ΠειραιÜò) μετÜ
απü ποσοτικü και μακροσκοπικü Ýλεγχο που θα πραγματοποιεß ο αρμüδιοò
υπÜλλτlλοò, κατÜ τιò εργÜσιμεò ημÝρεò και þρεò.

Το ºδρυμα δεν
παρÞγγειλε.

Ýχει υποχρÝωση να παραλÜβει ποσüτητεò που δεν

1. ΤΡοΠοΣ ΙΙΔΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμÞ του προμηθευτÞ θα 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 περßπτωστι, που οι
προσφορÝò τουò κριθοýν ασýμφορεò Þ βÜσει των üρων τηò παροýσαò
προκÞρυξηò απαρÜδεκτεò, να ματαιþσει τον διαγωνισμü.

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

Για περισσüτερεò πληροφορßεò Þ διευκρινÞσειò σχετικÜ με τουò üρουò τηò
παροýσηò, οι ενδιαφερüμενοι μποροýν να απευθýνονται στον κ.
Αλεξüπουλο ΠερικλÞ, τηλ. 2104Ι4391Ι υπÜλλτlλο του Ιδρýματοò, κατÜ
τιò εργÜσιμεò ημÝρεò και þρεò.



ΤΕΧΝtΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Q,Jo XL), ποσüτητα: 254.000 τεμÜχια,
προýπολογισμüò: 59.690,00€, χωρßò Φ.Π.Α.

Οι πÜνεò θα πρÝπει να εßναι υπο-αλλεργικÝò, απορροφητικÝò τουλÜχιστον
2 It., ψε σχÞμα ανατομικü για μεγαλýτερη Üνεση, με απορροφητικü
συμπιεσμÝνο στρþμα για τÝλεια προστασßα και μεßωση üγκου, εξωτερικÞ
αδιÜβροχη επÝνδυση,4 ισχυρÜ αυτοκüλλητα, σχεδιασμÝνη, Ýτσι þστε να
εμποδßφται η διαρροÞ, καθþò επßσηò η εσωτερικÞ 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 1,56 εκ.

Επßσηò το υλικü που υπÜρχει μεταξý των επιφανειþν να εßναι ομοιüμορφα
κατανεμημÝνο να μην τρßβεται þστε να μην ασκοýνται πÝσειò και
δη μιου ργοýνται κατακλßσειò.

Οι πÜνεò μßαò χρÞσηò χαρακτηρßζονται ωò ιατροτεχνολογικÜ προþντα και
πρÝπει να φÝρουν την σÞμανση CE,


