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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Προδιαγραφές
Σκοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες
απαιτήσεις για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες των ηλικιωμένων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. .
Για ορισμένα είδη ισχύουν αναλυτικότερα τα εξής:
Για τα απορρυπαντικά :Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, Υγρό
καθαρισμού πατώματος, Υγρό καθαρισμού τζαμιών, Υγρό πλυντηρίου
πιάτων, Υγρό σαπούνι πιάτων, Ύγρό μαλακτικό ρούχων, Χλωρίνη αρωματική
όπως και για τα είδη Εντομοκτόνο σπρέυ(κατσαρίδες) Εντομοκτόνο σπρέι
(μύγες), να διαθέτουν καταχώρηση στο μητρώο του ΓΧΚ.
Για το προϊόν με Α/Α 2. «Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων» θα πρέπει να
είναι πλήρες με ένζυμα, TAEDE και λευκαντικά.
Για το προϊόν με Α/Α 4 «Αφρολέξ μπάνιου» θα πρέπει να είναι διπλής όψης.
Για το προϊόν με Α/Α 7 «Γάντια μιας χρήσης χειρουργικά νιτριλίου μπλέ» θα
πρέπει να έχουν πιστοποίηση ΕΝ 374.
Για το προϊόν με Α/Α 12 «καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικό δύο
κουβάδων» πρέπει να είναι πλήρες με ενσωματωμένη πρέσα.
Για το προϊόν με Α/Α 44 «Χαρτοπετσέτες λευκές 120 γρ. Δεμ. 40 τεμ. θα
πρέπει να είναι διαστάσεων 28Χ28 εκ.
Για τα ανωτέρω είδη οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, για τη διαχείριση της
ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο
ISO του κατασκευαστή ως και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης
CE (ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE εφόσον επιτρέπονται) για το
προσφερόμενο προϊόν, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών
οδηγιών της Ε.Ε.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν
εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.
Στοιχεία Προσφορών
Οι τεχνικές προσφορές θα συνταχθούν με την ίδια σειρά αρίθμησης της
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, περιγράφοντας τα προσφερόμενα είδη
καθαριότητας και ευπρεπισμού χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών
δηλώνοντας και την προέλευση των υλικών .
Κριτήριο Κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον βέβαια
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα. Οι
αναφερόμενες ανά είδος τιμές στις τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές.
Προσφορά περιέχουσα απουσία τιμής σε οποιοδήποτε είδος
απορρίπτεται άνευ περαιτέρω αιτιολογίας .
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Παράδοση παραλαβή
H παράδοση των ποσοτήτων των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα
γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον
προμηθευτή στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δημοτικού Γηροκομείου
Χανίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες κατόπιν εντολής, σε ημέρες,
ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων μέχρι
εξάντλησης του συμβατικού αντικειμένου.
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι
νόμιμες κρατήσεις.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή
που θα ορίζεται από το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. Έργο της επιτροπής
αυτής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος βάση της προσφοράς. Αν το
υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει
σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές
κυρώσεις.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την
εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων με την
παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και στην
κατάλληλη ποιότητα που θα τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές , διαφορετικά το
ίδρυμα θα τα προμηθευτεί από το εμπόριο με αντίστοιχη επιβάρυνση του
προμηθευτή.
Η διαδικασία παραλαβής των υλικών και η συγκρότηση της Επιτροπής
Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της
Υ.Α. 11389/93.
Σε περίπτωση διαφωνίας για την ποιότητα του υλικού μεταξύ του προμηθευτή
και της επιτροπής επικρατεί η γνώμη του Διευθυντή του Ιδρύματος
Ο μειοδότης υποχρεούται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της
αξίας της προσφορά του (χωρίς Φ.Π.Α.).
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 10/6/2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Χανιά, 10/6/2013
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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