ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Αγλαΐα Σιώµπου
∆/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341750

Χανιά, 21/03/2017
Αρ. Πρωτ: 14239

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοινώνει ότι κατόπιν της υπ΄αριθµό 154/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής προβαίνει στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, βάσει του άρθρου 32
παρ.2γ του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου της σύµβασης για την προµήθεια ειδών καθαριότηταςευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών αναλώσιµων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του
∆ηµοτικού Γηροκοµείου και του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Πολίτικης και Παιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) .
Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους έχοντες αντικείµενο σχετικό µε την προς ανάθεση προµήθεια να υποβάλλουν
έγγραφες
προσφορές για την ανάθεση µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ειδών καθαριότητας- ευπρεπισµού,
σάκων απορριµµάτων και λοιπών αναλώσιµων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού
Γηροκοµείου και του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Πολίτικης και Παιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)
προϋπολογισµού 2.858,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24 % .
Η ανάθεση της προµήθειας µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, θα αφορά το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως την ολοκλήρωση
των διαγωνιστικών διαδικασιών (υπογραφή των συµβάσεων). Αν η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρωθεί
αυτοδίκαια λύεται η παρούσα σύµβαση, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση στην εταιρεία.
Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας είναι
η συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάση τιµής ανά τµήµα για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.
Aναλυτικότερα οι όροι της διαπραγµάτευσης έχουν ως εξής:

Άρθρο 1
Aαναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Οδός: ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ
Ταχ.Κωδ.: 73135
Τηλ. 28213 41760
fax:28213 41750
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: g-promitheies@chania.gr
Αρµόδιος για πληροφορίες Αγλαΐα Σιώµπου
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):www.chania.gr
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Χανίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας ΟΤΑ
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Άρθρο 2
Προϋπολογισµός
Η συνολική προµήθεια των ειδών καθαριότητας - ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών αναλώσιµων
ειδών Παντοπωλείου προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 2.460,84 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 24% 553,13 ευρώ, δηλαδή
σύνολο 2.858,00 ευρώ.
Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανιών, του ∆ηµοτικού
Οργανισµού Κοινωνικής Πολίτικης και παιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)» και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού
εξόδων 2017 : ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων (Κ.Α. 10-6634), ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ( Κ.Α. 15-6634.001, Κ.Α. 15-6634.002, Κ.Α.
15-6634.004Κ.Α. 60-6634.001, Κ.Α. 10-6634. ),

Ειδικότερα η προµήθεια αφορά τα εξής τµήµατα ανά φορέα προµήθειας :

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α
1.
2.

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ TAED ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ(συσκευασία
των 15 κιλών)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

39831200-8

ΣΥΣΚ

12

ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΠΑΝΙΟΥ ∆ΙΠΛΗ ΟΨΗΣ
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΠΛΕ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ 374

39224320-7

ΤΕΜ

30

33141420-0

ΤΕΜ

8.000

4.

ΠΟ∆ΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

18143000-3

ΤΕΜ

200

5.

ΠΟΤΗΡΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

39222100-5

ΤΕΜ

2.000

ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60Χ80-100Χ1,20
(12 ΤΕΜ ΑΝΑ ΚΙΛΟ)
ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
(συσκευασία των 4 λιτ.)

39222100-5

ΤΕΜ

2.000

19640000-4

ΚΙΛΑ

200

39831000-3

ΣΥΣΚ

8

ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ 7,5 x 11,5 cm

39224320-7

ΤΕΜ

30

ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
(συσκευασία των 15 λιτ.)
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ
(συσκευασία των 13 λιτ.)

39224300-1

ΤΕΜ

2

39831210-1

ΣΥΣΚ
ΣΥΣΚ

4

3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

39831300-9

ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.)
ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ( συσκευασία των 20 λιτ)
ΧΑΡΤΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΟΛΛΟ 30 ΜΕΤΡΑ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 100ΓΡ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
( συσκευασία των 40 τεµ.)
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 120ΓΡ 28Χ28 ΕΚ.
( συσκευασία των 40 πακ.)

39830000-9
24311900-6
37823100-4

20
ΣΥΣΚ

8

ΣΥΣΚ

30

ΡΟΛΑ

3

ΣΥΣΚ
33760000-5

30
ΣΥΣΚ

33760000-5

10
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1.654,84€

ΦΠΑ 24%

397,16€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ

2.052,00€
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π
ΤΜΗΜΑ 2. ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π- ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Α/Α

3.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (0,80Χ1,10 περίπου ΧΟΝΤΡΕΣ)
τουλάχιστον 12τεµ/κιλο
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ (συσκευασία 4
λιτ.)
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΠΛΟ ΦΥΛΛΟ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ(ΒΑΡΟΣ
ΡΟΛΟΥ 90gr)+/-5%

4.

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ∆ΙΠΛΟ ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 800 ΓΡ

1.
2.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

19640000-4

ΚΙΛΑ

100

24311900-6

ΣΥΣΚ

30

33760000-5

ΡΟΛΑ

700

33760000-5

ΡΟΛΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

70
650,00 €

ΦΠΑ 24%

156,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ

806,00 €

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, έχουν δικαίωµα να υποβάλουν πρόσφορα σε ένα ή σε
περισσότερα τµήµατα των προς προµήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η πρόσφορα, µε ποινή αποκλεισµού,
πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε τµήµατος που συµµετέχει.
Η παραπάνω προµήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, από το ∆ήµο Χανιών, για τις ανάγκες του Νοµικών του Προσώπων
αλλά οι συµβάσεις θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.

Άρθρο 3
Συµβατικά Τεύχη
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:
(α) η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, την οποία συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής:
(β) οι τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
(γ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

Άρθρο 4
Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαπραγµάτευσης
Η διαπραγµάτευση θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Χανίων διεύθυνση Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά την Τρίτη 28
Μαρτίου 2017, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, η οποία θα
συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 1ος όροφος.
Ώρα έναρξης της διαπραγµάτευσης ορίζεται η 09.30 π.µ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10.00 π.µ .
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά (Οδός Κυδωνίας, αριθµός 29, Τ.Κ. 73135
Χανιά) ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία µας µέχρι και την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διαπραγµάτευσης. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να
αποδεικνύεται η ηµεροµηνία παραλαβής. Οι ταχυδροµικές προσφορές παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού.
Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια της διαπραγµατευσης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών πριν τη λήξη της προθεσµίας που
καθορίζεται από τη προσκληση, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την
προαναφερόµενη διαδικασία.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού την ηµέρα διενέργειας της
διαπραγµάτευσης και από ώρα 09:30 π.µ. µέχρι 10:00 π.µ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται.
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Άρθρο 5
∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
1.Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα),
β. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα),
γ. Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά),
δ. Συνεταιρισµοί,
ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
που δραστηριοποιούµενοι στο αντικείµενο της εν θέµατι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να διενεργούν τη
συγκεκριµένη προµήθεια (ανά τµήµα της πρόσκλησης) και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης,
καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. και οι
οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσόντα που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας
πρόσκλησης.
Οι ενώσεις προµηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο
διαγωνισµό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις:
α) Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού το ποσοστό συµµετοχής κάθε συµµετέχοντα
προµηθευτή στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου µε το οποίο θα
ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης.
β) Ότι όλα τα µέλη της ένωσης (ή Κοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου
της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες
µε την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προµηθευτών που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να λάβουν νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προµηθευτών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος
θα πρέπει υποχρεωτικά – (µόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) - πριν την υπογραφή της
σύµβασης, να προσκοµίσουν συµβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από τους
νόµιµους εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου ρητά και κατ’
ελάχιστον θα διατυπώνονται:
•
ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε
υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια,
•
η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά πρόσωπα που
κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών,
•
τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών προσώπων
στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει έκαστη
εξ΄αυτών.
2. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας:
Κάθε ένας που µετέχει στην διαπραγµάτευση µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης προµηθευτών (ή Κοινοπραξίας) οφείλει
να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:
Πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο (ήτοι εάν ο συµµετέχων είναι
εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, εάν ο συµµετέχων δεν είναι
εγκατεστηµένος στην Ελλάδα στον αντίστοιχο φορέα της χώρας εγκατάστασης του), για προµήθεια (πώληση /
µεταπώληση προς τρίτους) των προς προµήθεια ειδών, ανάλογα το τµήµα του ∆ιαγωνισµού που υποβάλλει
προσφορά.

Άρθρο 6
Λόγοι αποκλεισµού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν
πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.

Άρθρο 7
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από επίσηµη
µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα, της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε καλά
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυµία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά,
τηλέφωνο, email, fax)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΥΠΟΨΙΝ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προµήθεια ειδών καθαριότητας- ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων
και λοιπών αναλώσιµων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του
∆ηµοτικού Γηροκοµείου και του ∆.ΟΚΟΙ.Π.Π., µε την διαδικασία της
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 14239 /2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: 28/03/2017
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία»
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Ο κυρίως φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, τα ακόλουθα:
1. Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ό οποίος θα περιέχει τα εξής :
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου
εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν
4412/2016 (Α/147/8-8-2016).
Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
- οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),
- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),
- ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ),
- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις
αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν
προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου
αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει
από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχής,
φορολογικές τους υποχρεώσεις.

σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως προς τις

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχής, σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής. Η
ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα α) ως
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον
αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και εκ των µελών της διοίκησης τους εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε
αυτήν.
δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου.
ε Σε περίπτωση νοµικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν µε τη πρόσφορα και τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης.
•
Οι συνεταιρισµοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει,
νόµιµα δηµοσιευµένο.
•
Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του µέχρι
σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.
•
Οι Ι.Κ.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του µέχρι
σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.
•
Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του µέχρι
σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε
και Ε.Π.Ε).
•
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήµερα εναρµονισµένου σε ενιαίο κείµενο µετά
την τελευταία τροποποίηση καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρµόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), µαζί
µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η
συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πρακτικό ∆.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής και εκπροσώπησης στο
συγκεκριµένο διαγωνισµό.
•
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης
της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υποβολή προς καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο
Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., µαζι µε τα στοιχεία αυτά.
•
Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί και πρόσφατη (τελευταίου
τριµήνου) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), για Ο.Ε, Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε.
και Α.Ε. ή δικαστικής αρχής (ειρηνοδικείο), για συνεταιρισµούς, από την οποία να προκύπτουν οι
τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και συνεταιρισµούς
και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε περίπτωση που η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. καλύπτει µέρος του χρόνου
ζωής του νοµικού προσώπου, να προσκοµιστεί και η βεβαίωση της πρώην αρµόδιας κατά περίπτωση
διοικητικής αρχής ή δικαστικής αρχής για τον υπόλοιπο χρόνο.
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Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης (ώστε να προκύπτει και η γνησιότητα της
υπογραφής του δηλούντος). Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ανά περίπτωση είτε συντρέχουν στον
συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) οι κατά νόµο - ∆ιακήρυξη απαιτούµενες προϋποθέσεις, είτε δε
συντρέχουν στον συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) οι κατά νόµο - ∆ιακήρυξη µνηµονευόµενοι λόγοι
αποκλεισµού του.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα ή πιστοποιητικά, η
προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη.
Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία
εντός των έξι µηνών που προηγούνται του διαγωνισµού.
Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντίγραφων εγγράφων για το σύνολο των απαιτούµενων της παρούσας
∆ιακήρυξης δικαιολογητικών και στοιχείων προσφοράς ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ.
74/Α'/26-03-2014) όπου “καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στην ρύθµιση.
Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόµενων από την υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.
Ωστόσο ο ∆ήµος οφείλει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό
(5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης
παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 αλλά ανακαλείται
αµέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

2. Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ό οποίος θα περιλαµβάνει τα εξής:
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (Α'75), που θα αναφέρει ότι :
•
•
•

•
•
•

τα απορρυπαντικά και καθαριστικά θα φέρουν στην συσκευασία τους αριθµό καταχώρησης στο Γενικό
Χηµείο του Κράτους.
τα απολυµαντικά και τα κρεµοσάπουνα έχουν γνωστοποίηση της κυκλοφορίας τους από τον ΕΟΦ.
τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά προϊόντα δεν αναδύουν δυσάρεστες οσµές, και δεν είναι επιβλαβή
για την υγεία του προσωπικού και να µην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις
εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του κτιρίου.
τα είδη που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών.
όσα είδη επισηµαίνονται ως επικίνδυνα θα συνοδεύονται κατά την παράδοση τους από δελτίο δεδοµένων
ασφαλείας στα Ελληνικά.
είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο τεύχος « τεχνικές προδιαγραφές –
ενδεικτικός προϋπολογισµός» που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης.

3. Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ό οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά
συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) που επισυνάπτετε και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου προσφοράς.
Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο
εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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Άρθρο 8
Προσφορές Μειοδοτών- Τιµές Προσφορών.
1. Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία του προσφερόµενου προϊόντος και όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις
καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται
στην παρούσα πρόσκληση, εκτός του Φ.Π.Α..
Η τιµή θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής:
α. Τιµή µε κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προµηθευτή), χωρίς Φ.Π.Α.
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε είδους άλλη
επιβάρυνση που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το
∆ήµο Χανίων.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού όργανο - επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις ή ουσιώδεις αποκλίσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας
διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής τευχών διαγωνισµού δεν γίνονται δεκτές. Αντίθετα δεν απορρίπτονται
προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
5. Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται
λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα
να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας της
οικονοµικής προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
6. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε ένα ή σε περισσότερα τµήµατα των προς προµήθεια
ειδών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας πρόσκληση. Η πρόσφορα, µε ποινή αποκλεισµού, πρέπει να
καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε τµήµατος που συµµετέχουν.
7. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ή των ειδών κάθε
τµήµατος. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη κάθε τµήµατος και για ολόκληρη την
ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό του τµήµατος που συµµετέχουν.
8. Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων και ο ∆.ΟΚΟΙ.Π.Π. δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων
που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και ο προµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για
αυτό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να
ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων και του ∆.ΟΚΟΙ.Π.Π..
9. Οι συµµετέχοντες πρέπει να συµπληρώσουν το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) που
επισυνάπτετε και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης.
10. Η συµµετοχή στην διαπραγµάτευση προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της πρόσκλησης
αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο
αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές και ειδικές
συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής.

Άρθρο 9
Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, µετά το πέρας
της προθεσµίας παραλαβής τους που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
1 Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονοµική
Προσφορά". Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά
συµµετοχής. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν
αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά
συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µovoγράφovται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη
διακήρυξη. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν
ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
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Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Μετά την αξιολόγηση των
προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην
καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών
και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσµατα του
ελέγχου αυτών, γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών. Τα αποτελέσµατα των
ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες
από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες
προσφορές.
2. Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να
προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για την αναθέτου σα
αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και
των εγγράφων.

Άρθρο 10
Ενστάσεις
1. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της πρόσκλησης υποβολής προσφορών µε διαπραγµάτευση, της
πράξης κατακύρωσης και των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Οικονοµικής Επιτροπής , υπό τους όρους και τη
διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016).
2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.

Άρθρο 11
Κατακύρωση
Η κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής,
δικαιολογητικών τεχνικών προσφορών και οικονοµικών προσφορών, στον προσφέροντα που θα διαθέτει τη
συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιµής, ανά τµήµα εφόσον κριθεί από
την επιτροπή αξιολόγησης ότι τα προσφερόµενα από αυτόν προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές
της προµήθειας
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Άρθρο 12
Ματαίωση διαδικασίας
Ο ∆ήµος Χανίων µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, αζηµίως δι’αυτόν , µετά από γνώµη της
αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να
αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε
το σφάλµα ή η παράλειψη.

Άρθρο 13
Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης.
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1. Ο προµηθευτής στον όποιο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να παραδώσει τα προς προµήθεια
ειδή ανά φορέα προµήθειας ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Τµήµα 1 - Η προµήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων ή σε
χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης σε ήµερες και ώρες που θα καθορίζονται µε τη
σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή – παραλήπτη, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή.
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά ή όπως διαφορετικά επιθυµεί το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο
Χανίων µετά την υπογραφή της σύµβασης.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Τµήµα 2 - Η προµήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ή σε χώρο που θα υποδείξει η
αρµόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης σε ώρες και ηµέρες που θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του
προµηθευτή – παραλήπτη, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή.
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά ή όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆.Ο.ΚΟΙ. Π.Π. µετά την
υπογραφή της σύµβασης
2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Φορέα Προµήθειας, το χώρο υποδοχής των προς προµήθεια ειδών
και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προς προµήθεια είδη
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
3. Ο προµηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας, να εφοδιάσει το
Φορέα Προµήθειας µε την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών.
4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των προς προµήθεια ειδών µέσα στα χρονικά όρια και µε
τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση.
5. Ο φορέας προµήθειας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό και ο προµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για αυτό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η
προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα
προµήθειας.
6.Η παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιείται από αρµόδια τριµελή επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα του Ν.4412/2016.
7.Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Φορέα προµήθειας, το χώρο υποδοχής των προϊόντων και την
Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.

Άρθρο 14
Xρηµατοδότηση - Πληρωµή Αναδόχου – Κρατήσεις
Η συµβατική αξία της προµήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής
που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής προµηθειών που θα
εκδίδει η αρµόδια επιτροπή. Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις.
Η αξία της ποσότητας που παραλαµβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται µέσα σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιµολογίου µετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωµής και την ολοκλήρωση
όλων των απαιτούµενων από την κείµενη νοµοθεσία ελέγχων και διαδικασιών, εφόσον δεν θα υπάρχουν νοµικά
κολλήµατα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε τον Ν.
3202/2003.
Ο Προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόµιµες κρατήσεις που
προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ηµέρες µετά
την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόµου 4152/2013 "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές",
καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η
υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
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Άρθρο 15
Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε
διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται
µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν
αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

11/13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ∆ΩΝ
Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα
∆/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135
Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

1.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΛΗΡΕΣ
ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ TAED ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ(συσκευασία των 15 κιλών)

2.

CPV

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

39831200-8

ΣΥΣΚ

12

ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΠΑΝΙΟΥ ∆ΙΠΛΗ ΟΨΗΣ
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΠΛΕ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ 374

39224320-7

ΤΕΜ

30

33141420-0

ΤΕΜ

8.000

4.

ΠΟ∆ΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

18143000-3

ΤΕΜ

200

5.

ΠΟΤΗΡΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

39222100-5

ΤΕΜ

2.000

ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60Χ80-100Χ1,20
(12 ΤΕΜ ΑΝΑ ΚΙΛΟ)
ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (συσκευασία
των 4 λιτ.)

39222100-5

ΤΕΜ

2.000

19640000-4

ΚΙΛΑ

200

39831000-3

ΣΥΣΚ

8

ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ 7,5 x 11,5 cm

39224320-7

ΤΕΜ

30

ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία
των 15 λιτ.)
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ (συσκευασία
των 13 λιτ.)

39224300-1

ΤΕΜ

2

39831210-1

ΣΥΣΚ
ΣΥΣΚ

4

3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.)
ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ( συσκευασία των 20 λιτ)

39831300-9
39830000-9
24311900-6

ΧΑΡΤΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΟΛΛΟ 30 ΜΕΤΡΑ

37823100-4
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20
ΣΥΣΚ
ΣΥΣΚ
ΡΟΛΑ

8
30
3

16.
17.

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 100ΓΡ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
( συσκευασία των 40 τεµ.)
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 120ΓΡ 28Χ28 ΕΚ.
( συσκευασία των 40 πακ.)

ΣΥΣΚ
33760000-5

30
ΣΥΣΚ
10

33760000-5
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1654,84€

ΦΠΑ 24%

397,16€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ

2.052,00€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π
ΤΜΗΜΑ 2. ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π- ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Α/Α
1.
2.
3.
4.

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (0,80Χ1,10 περίπου ΧΟΝΤΡΕΣ)
τουλάχιστον 12τεµ/κιλο
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ (συσκευασία 4 λιτ.)

19640000-4

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΠΛΟ ΦΥΛΛΟ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ(ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ
90gr)+/-5%
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ∆ΙΠΛΟ ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 800 ΓΡ

33760000-5

24311900-6

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΙΛΑ

100

ΣΥΣΚ

30

ΡΟΛΑ

700

ΡΟΛΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

70
650,00€

ΦΠΑ 24%

156,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ

806,00€

33760000-5

Τα υλικά θα παραδίδονται µέσα στις συσκευασίες τους.
Αποκλείονται προϊόντα σε συσκευασίες µε ρύπους, σχισµένες, φθαρµένες ή παραµορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής
συσκευασίας. Στην παραλαβή θα ληφθεί

σοβαρά υπόψη η αρτιότητα τους και η κατάσταση στην όποια

παραδίδονται.

Χανιά, 17/03/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 17/03/2017
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΙΩΜΠΟΥ ΑΓΛΑΙΑ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ
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