ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ENANTI ΣΟΤ
COVID-19
I. ΓΕΝΙΚΑ :
τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ με προςφυγι
ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςφμφωνα με τθν από 14/03/2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου
(ΦΕΚ Αϋ64) όπωσ επικυρϊκθκε και ζχει ιςχφ Νόμου με το άρκρο 3 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Αϋ) και κατόπιν α)
τθσ αρ.24 Κατευκυντιριασ Οδθγίασ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. με αρ.πρωτ.2133/15-04-2020 (ΑΔΑ:ΨΟΘ0ΟΞΣΒ-ΦΔ7) και β)
του με αρ.πρωτ.2832.1/41729/02-07-2020 ΦΕ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο , που αποςκοπεί ςτθν προςταςία ζναντι
του COVID-19 των ςτελεχϊν Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ. για τθν ομάδα ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ #149.934,56€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.), όπωσ αυτά περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Πθγι Χρθματοδότθςθσ : Θ παροφςα δαπάνθ κα χρθματοδοτθκεί από τον Σακτικό Προχπολογιςμό του
Ε.Φ.1041-502-0000000 «ΑΡΧΘΓΕΙΟΤ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.», οικονομικοφ ζτουσ 2020, ΑΛΕ 2410103001-2410189001.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΟΠΩ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ
ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΕ ΣΩΝ
ΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ
ΟΠΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ
ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΕ ΣΩΝ
ΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

149.934,56€

CPV ΤΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ
ΟΠΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ
ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΕ ΣΩΝ
ΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Οι προςφζροντεσ μποροφν να κατακζςουν προςφορά, ςφμφωνα με το Παράρτθμα Τποβολισ Προςφοράσ του
παρόντοσ ,τμθματικά ανά είδοσ, είτε για όλα τα είδθ .
ΙΙ. ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ :
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, ζχουν τόςο Εταιρείεσ προμικειασ υγειονομικοφ υλικοφ, όςο και
φαρμακεία που μποροφν να καλφψουν τισ απαιτοφμενεσ ανάγκεσ, ςτον απαιτοφμενο χρόνο.
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ :
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι .
IV. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ :
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ του Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σϋ
ΑΠΟΘΘΚΕ/Α.Τ.Α που βρίςκονται ςτο κεντρικό κτίριο του Τ.ΝΑ.Ν.Π., Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1 – Ε2, Κεντρικόσ
Λιμζνασ Πειραιά. Θ μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί με ζξοδα και
ευκφνθ του προμθκευτι.
V. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν κα είναι ο ςυντομότεροσ δυνατόσ και δεν κα υπερβαίνει τισ πζντε (05) θμζρεσ
από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ φμβαςθσ, για το 90% τθσ αιτοφμενθσ ποςότθτασ και τισ δζκα (10) θμζρεσ
για το υπόλοιπο 10%. Οι προμθκευτζσ ζχουν τθν ευκφνθ και τθν οικονομικι επιβάρυνςθ για τθ μεταφορά και
παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο παράδοςθσ. Θ πλθρωμι του προμθκευτι ςτον οποίο ζχει
κατακυρωκεί θ προμικεια, κα γίνει εφάπαξ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου των ειδϊν που
περιγράφονται ςτθ φμβαςθ.
Θ οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ
του ΤΝΑΝΠ κατόπιν ςχετικισ Τπθρεςιακισ βεβαιϊςεωσ τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΤΤ.

VI. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩN – ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΠΑ:
Σα προσ προμικεια υλικά κα πρζπει να είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, πλιρθ, ανκεκτικισ και πρόςφατθσ
καταςκευισ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, να είναι ςφµφωνα µε τουσ κανόνεσ τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιµθσ
και ςε κάκε περίπτωςθ να ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προδιαγραφϊν ποιότθτασ, (όπου αυτά
υφίςτανται). Να είναι κατάλλθλα για τον ςκοπό για τον οποίο προορίηονται, ιτοι να ζχουν τθν προβλεπόμενθ
άδεια κυκλοφορίασ και να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ. Θ θμερομθνία λιξθσ τουσ πρζπει
να απζχει τουλάχιςτον 24 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ, όπου απαιτείται. Να προςκομιςτοφν
εγχειρίδια με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά (prospectus) και πιςτοποιθτικά ζγκριςθσ και πιςτοποιιςεων όπου
απαιτείται, μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα και να φζρουν τθν ειδικι ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ
CE ι ζγκριςθσ από τον ΕΟΦ, όπου αυτό απαιτείται από τθν κείμενθ Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία .
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι πρζπει να πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ/1348 (ΦΕΚ 32 Βϋ/2004). Θ
ανωτζρω προχπόκεςθ ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι φαρμακείο κεωρείται ότι καλφπτεται
από τθν Άδεια Λειτουργίασ του * χετ: Αρ.πρωτ. 20966/30-4-2012 Ζγγραφο ΕΟΠΠΤ (ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-ΒΓ0ΠΔ ) ςε
ςυνδυαςμό με το ΠΔ 312 (Α ϋ157/1992)+.

VIΙ. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147) κατά τθν
υπογραφι τθσ φμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ φψουσ 5% επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ, εκτόσ Φ.Π.Α. και καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ φμβαςθσ. Θ Εγγφθςθ Καλισ
Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ φμβαςθσ
και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ
Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ ζξι (06) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. Επιςυνάπτεται ςχετικό υπόδειγμα ςτο
τζλοσ του παρόντοσ τεφχουσ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα αναγράφονται
ευκρινϊσ τα κάτωκι :
α) Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ,
β) Θ επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./ΤΤ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ (Προμικεια Τγειονομικοφ υλικοφ για τθν προςταςία ςτελεχϊν Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. ζναντι
του κορωνοϊοφ COVID -19),
δ) Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 22-07-2020
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει τρεισ (03) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ»
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΘ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνα
με τα διαλαμβανόμενα ςτον φάκελο των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν τα κάτωκι :

1. ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ και ςε κάκε περίπτωςθ τα κάτωκι:
1.Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ
φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά, με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και
αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Επιςθμαίνεται ότι θ Τ.Δ. του ν. 1599/1986 κα πρζπει να είναι κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ .
2.Κάκε ζγγραφο που πιςτοποιεί ότι τα προςφερόμενα είδθ πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου VI,
(ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ) και των ςυνθμμζνων Πινάκων Ειδϊν.
3. Αντίγραφο τθσ Άδειασ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) και ςε
περίπτωςθ που δεν προβλζπεται να υπάρχει Άδεια Λειτουργίασ, οποιοδιποτε άλλο νομιμοποιθτικό ζγγραφο (πχ
Καταςτατικό φςταςθσ Εταιρείασ) του οικονομικοφ φορζα, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία.

2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα
κάτωκι:
1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν.
2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι
ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν
κείμενθ νομοκεςία- μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθν παράδοςθ ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .
3. Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που
ακολουκεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ
ΣΙΜΘ (ΑΝΕΤ ΦΠΑ
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ
ΝΟΜΕΝΩΝ
ΚΡΑΣΘΕΩΝ ΤΠΕΡ
ΔΘΜΟΙΟΤ)

ΕΙΔΟ Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΙΚΘ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
ΦΠΑ & ΚΡΑΣΘΕΩΝ ΤΠΕΡ
ΔΘΜΟΙΟΤ)

3. ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ

Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ

«ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΘ» κα

περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι :
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73
του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν
Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων
Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1
του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από
τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147), αντί
του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει, επί ποινι απόρριψθσ, Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.
1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.

B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι
φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

Ονοµαςία Σράπεηασ

(1)................................

Κατάςτθµα
.................................
(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ ΣΚ FAX)

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................
ΕΤΡΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................

Προσ: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ
Προµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σµιµα 3ο (3)

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΑΡΙΘΜΟ .........................(4)

Κφριοι,
1. Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα,
παραιτοφµενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και
τθσ διηιςεωσ υπζρ ............................Δ/νςθ
…………......ΑΦΜ......(5), µζχρι το ποςόν των ...............................(6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ εγγφθςι
µασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον παραπάνω των όρων τθσ Απόφαςθσ Ανάκεςθσ µε αρικ. ...................(7), για
τθν …………………………………………………………. *Αρικ. Δθμοςίευςθσ Ανακοίνωςθσ – Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ ............/.........., θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ...............(8)+. Από αυτιν τθν
εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτθ µασ µετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι µε βάςθ τθν
ζγγραφθ εντολι ςασ.
2.∆ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ αναφορικά με τθν
………………………………………………………… του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο εγγυόµαςτε.
3. Σο παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ
να ερευνθκεί αν πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε περίπτωςθ
ολικοφ ι µερικοφ καταλογιςµοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ
παροφςα, µζςα ςε πζντε (05) θµζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ.
4.Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ...................................................(9).

5.ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιµου.
6.Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ ςασ
µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ.

7.θµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Σράπεηάσ µασ δεν ζχει υπαχκεί ςε
κανζνα περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν
παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Σράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ).

∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................

Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Σόποσ - χρονολογία
3. Θ αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, ΑΦΜ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ
8. Αρικμόσ Δθμοςίευςθσ Ανακοίνωςθσ – Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10.Τπογραφι εκπροςϊπου τθσ Σράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
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ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
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ΕΙΔΟΤ

ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ
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ΜΕΣΡΗΗ

ΕΙΔΟ (ςε ΕΤΡΩ €)

ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΖΝΟΤ
(ΦΠΑ) ΚΑΙ ΚΡΑΣΘΕΩΝ ΤΠΕΡ
ΔΘΜΟΙΟΤ

Μάςκεσ
χειρουργικζσ

1

33198000-4

Να

διακζτει

διαδοχικϊν

ειδικά

μελετθμζνο

ςτρωμάτων

3ply,

φίλτρο

60.000

ΣΕΜ

49.608 (ΦΠΑ 6%)

υψθλισ

αποδοτικότθτασ για κατακράτθςθ ςωματιδίων.
Να είναι υποαλλεργικι, αεροδιαπερατι και
υδρόφοβθ. Να διακζτει εςωτερικό επιρρίνειο
ζλαςμα. Να ζχει δφο λάςτιχα γφρω από τα
αυτιά. Να είναι μικουσ 17-18 cm και πλάτουσ
8,5cm τουλάχιςτον. Να φζρει πτφχωςθ κατά
μικοσ τθσ μάςκασ για τθν καλφτερθ εφαρμογι
αυτισ ςτο πρόςωπο. Να είναι πιςτοποιθμζνεσ
με τθ ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ CE.
2

Γάντια ιατρικά μθ
αποςτειρωμζνα

33199000-1

Τλικό καταςκευισ: φυςικό ελαςτικό LATEX ι
νιτριλίου. Να εξαςφαλίηουν και να διατθροφν
κατά τθ χριςθ τουσ απόλυτθ προςταςία από
τυχόν επιμολφνςεισ τόςο για τον αςκενι όςο
και για το χριςτθ. Να ζχουν άριςτθ εφαρμογι
και ςωςτι αφι και να μθν προκαλοφν
ερεκιςμοφσ

ςτουσ

χριςτεσ.

Να

είναι

καταςκευαςμζνα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να
μειϊνουν ςτο ελάχιςτο βιολογικοφσ κινδφνουσ
που

απορρζουν

από

ουςίεσ

που

ελευκερϊνονται από αυτά, οι οποίεσ είναι
γνωςτζσ με βάςθ τα τελευταία ςτοιχεία, ότι
μπορεί

να

δθμιουργιςουν

παρενζργειεσ.

Σζτοιεσ ουςίεσ μπορεί να είναι π.χ. χθμικζσ
ουςίεσ, ενδοτοξίνεσ, υδατοδιαλυτζσ πρωτεΐνεσ,
πεπτίδια κ.α. Πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα
ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΛΟΣ ΕΝ 455 ,-1 (Ζλεγχοσ
για τθν ανίχνευςθ οπϊν), -2 (Δοκιμι και ζλεγχο
των φυςικϊν ιδιοτιτων των γαντιϊν όπωσ και
τα κατϊτερα όρια αντοχισ), -3 (Αξιολόγθςθ τθσ
βιολογικισ αςφάλειασ)-. Να μθν περιζχουν
πυριτικό μαγνιςιο. Να φζρουν ςιμανςθ
ςυμμόρφωςθσ CE θ οποία να τοποκετείται
ςτα γάντια ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από
τθν ΔΤ7/2480/1994. Να αναγράφεται θ χϊρα
καταςκευισ και να είναι πιςτοποιθμζνα με τθ
ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ CE.Να διατίκενται ςε
μεγζκθ M,L,XL ςε ιςομερείσ κατά το δυνατόν
ποςότθτεσ, οφτωσ ϊςτε θ ςυνολικι τουσ
ποςότθτα ακροιςτικά να ανζρχεται ςτο φψοσ
τθσ αιτοφμενθσ(100.000)

100.000

ΣΕΜ

4.240 (ΦΠΑ 6%)

3

Αντιςθπτικό
χεριϊν

υγρό

33631600-8

δζρματοσ

3.700

ΛΙΣΡΑ

42.749,8 (ΦΠΑ 6%)

2.470

ΣΕΜ

38.897,56 (ΦΠΑ 24%)

1.000

ΣΕΜ

3.180 (ΦΠΑ 6%)

860

ΣΕΜ

10.664 (ΦΠΑ 24%)

600

ΣΕΜ

595,2 (ΦΠΑ 24%)

γζλθσ με ποςοςτό αλκοόλθσ τουλάχιςτον 70%

αλκοολοφχο
(ΑΛΚΟΟΛΘ

Να προςφζρεται υπό μορφι απαραιτιτωσ
κατά όγκο και πάνω από 62gr/100gr κατά

70%

βάροσ, να είναι ςυςκευαςμζνο ςε φιάλθ

κατά όγκο και πάνω

τουλάχιςτον 500 ml (οφτωσ ϊςτε θ ςυνολικι

από

φπό προμικεια ποςότθτα να είναι 3.7οο λίτρα)

62gr/100gr

κατά βάροσ).

και να αποκλείονται τα ιωδοφόρα ςκευάςματα.
Να είναι ιοκτόνο, (κατά λιπόφιλων ιϊν),
βακτθριοκτόνο, μυκθτιοκτόνο. Να μθν περιζχει
αλλεργιογόνα

ςυςτατικά.

Να

περιζχει

γλυκερίνθ (για αποφυγι ερεκιςμϊν), να είναι
ζτοιμο προσ χριςθ και να φζρει προαιρετικά
ειδικι

αντλία

προσ

χριςθ.

Να

είναι

πιςτοποιθμζνο με τθ ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ
CE ι από τον ΕΟΦ.
4

τολζσ ειδικισ
προςταςίασ

33199000-1

Ολόςωμθ φόρμα μιασ χριςθσ με κουκοφλα με
τρίπτυχο

ςχεδιαςμό

3D,

φερμουάρ

με

ςφραγιςμζνθ πατιλζτα και ραφζσ καλυμμζνεσ
με ταινία ςε όλθ τθν φόρμα για αυξθμζνθ
προςταςία και αντοχι και ελαςτικό ςφίξιμο
ςτουσ καρποφσ και ςτουσ αςτράγαλουσ για
βιολογικι προςταςία ςφμφωνα με το ΕΝ14126.
Κατθγορία ΙΙΙ, τφπου 4B,5B και 6B. Να
ςυμμορφϊνεται με πρότυπα για προςταςία
από μεταδοτικοφσ παράγοντεσ και ραδιενεργά
ςωματίδια. Να είναι πιςτοποιθμζνεσ με τθ
ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ CE.
5

Μάςκεσ υψθλισ
προςταςίασ FFP2

33198000-4

Να διακζτει εργονομικό ςχιμα που εφάπτεται
ςτο

πρόςωπο

και

τθ

μφτθ.

Θ

αποτελεςματικότθτα φιλτραρίςματοσ να είναι
ςφμφωνθ

με το ΕΝ 149:2001+Α1:2009 και

τουλάχιςτον 90%.Να ζχει ελαςτικοφσ ιμάντεσ ι
λάςτιχα

δεςίματοσ.

Να

ζχει

διαςτάςεισ

τουλάχιςτον 8Χ8cm. Να είναι πιςτοποιθμζνεσ
με ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ CE.
6

Προςτατευτικά
γυαλιά ειδικοφ
τφπου

33190000-8

Γυαλιά

κλειςτοφ

αvτικαµβωτικά,

µε

τφπου
φαρδιά

(goggles)
υποςτθρικτικι

επιφάνεια γφρω από όλο τo πρόςωπο, φακοί
από polycarbonate και ιµάvτα ςτιριξθσ από
nylon,

µε

oπζσ

εξαεριςµoφ.

Να

είναι

πιςτοποιθμζνα με τθ ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ
CE.
7

Ποδονάρια μιασ
χριςθσ μζχρι το
γόνατο

33199000-1

Να

είναι

αδιάβροχα

,ανκεκτικά

και

πιςτοποιθμζνα με CE.
(Ε ΗΕΤΓΘ)

ΤΝΟΛΟ

149.934,56

