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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 180 (ΕΚΑΤΟΝ OΓΔΟΝΤΑ)  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ 5ΜΗΝΟ   CPV 98310000-9  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) μέχρι 

60.000€ πλέον ΦΠΑ.
 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3.Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της απρόσκοπτης 

λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά /υπηρεσίες. 

4.Tην υπ αριθμ  538/19-3-19  Aπόφαση ΔΣ για την  έγκριση πίστωσης  74.000€ και διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου πλύσης και σιδερώματος ακάθαρτου ιματισμού 

του Νοσοκομείου cpv    98310000-9, για την  κάλυψη των    επειγουσών αναγκών  του     

Νοσοκομείου για ένα πεντάμηνο , την έγκριση της    διακήρυξης   μετά των   τεχνικών προδιαγραφών 

αυτής 

5. Την ΑΔΑ  6ΑΥΥ469ΗΔ8-ΞΗΖ  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
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                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την  : 

 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ 5ΜΗΝΟ   CPV 98310000-9  

ως αναφέρονται στο συνημμένο 73.999,36   EYΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη  

προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις                                                                                                                                                                                                        

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10.00πμ  στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και στη 

συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. agsavvas-

hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Tεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο. 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα 

τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

Οικονομικά στοιχεία Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων 

ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +    - 

  

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας 

αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές - Ειδικές Τεχνικές προδιαγραφές . 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο επισυνάπτεται 

και σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου . 

 

Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά 

όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) υποχρεωτικά στην 

Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 
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  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    ενδείξεις 

που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την 

παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ.  

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και 

σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 

αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.   

7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο 

και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον αύξοντα 

αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  

8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  καθώς και 

τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο 

Τμήμα Προμηθειών. 

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά την  κρίση 

της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

10. Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα είδη που 

προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον 

πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για 

χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται 

αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.  
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11.Oι συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή απορρίψεως  

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ως Παράρτημα Β Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της 

ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η 

οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς 
αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

 
 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 

δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
 
Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
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Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    

παράπτωμα                                                           
↓ 

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του 
εργατικού δικαίου 

 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 
Σε περίπτωση μη έκδοσης αυτού από 
την ανωτέρω αρχή, απαιτείται να 
προσκομίσετε σχετική έγγραφη 
διαβεβαίωση από αυτήν. 
Σε άλλη περίπτωση αντικαθίσταται με 
ένορκη βεβαίωση  

Πτώχευση  Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 

 

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο κράτος-
μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
 

13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων 

«προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές  

 

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ  και ανά είδος πλύσης και σιδερώματος . 

    Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:  

 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

     Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να αναγράφουν 

την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : Σύμφωνα  με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου  
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Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι οι τιμές 

δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, της 

ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς 

αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός διαγωνισμός που πρόκειται  από 

κεντρική αναθέτουσα αρχή ή ο ανοικτός διαγωνισμός που διενεργείται από το Νοσοκομείου μας ,  οι 

τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   

Άρθρο 3
ο
 – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

  Άρθρο 4
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή 

του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 

30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για 

παροχή υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν κλήρωσης, 

που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του 

σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση 

της προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

 

Άρθρο 5
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την 
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ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για ένα πεντάμηνο 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  μονομερώς από το 

Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων. To Noσοκομείο 

διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από 

τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων των 

προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

Άρθρο 6
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του σχετικού 

εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα 

στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(άρθρο 4 παρ.3 του 

Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν 4412/16). 

 Ποσοστό 0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς 

υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του 

Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς    

υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγουμένων 

κρατήσεων (άρθρο 3 του  Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010. 

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων 

(άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος είναι 8%. 

 

 

O Πρόεδρος  ΔΣ –Διοικητής  

 

Γεώργιος Δενδραμής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                                                ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ Νο 180 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ 5ΜΗΝΟ   CPV 98310000-9  

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών 
Μηνιαία 

Ποσότητα 
Τιμή/τεμ Δαπάνη 

1 Κλινοσκεπάσματα βαμβακερά πικέ 9.000 0,65 5.850,00 

2 Μπλούζες κάμποτ ιατρών χειρ/ου 9.000 0,39 3.510,00 

3 Σάκκοι απλύτων 6.000 0,22 1.320,00 

4 Ημισέντονα 15.000 0,30 4.500,00 

5 Σεντόνια κλίνης 35.000 0,31 10.850,00 

6 Σεντόνια χειρουργείου πράσινα  16.500 0,33 5.445,00 

7 Παντελόνια πυζαμών 56 0,42 23,52 

8 Ρόμπες γυναικών (νυχτικά) 30 0,42 12,60 

9 Πουκάμισα ασθενών 1.100 0,48 528,00 

10 Κουβέρτες μάλλινες 700 0,65 455,00 

11 Τετράγωνα μεγάλα χειρουργείου 21.000 0,26 5.460,00 

12 Τετράγωνα μεσαία χειρουργείου 4.500 0,26 1.170,00 

13 Τετράγωνα μικρά χειρουργείου 11.700 0,26 3.042,00 

14 Προσόψια χνουδωτά 2.400 0,21 504,00 

15 Μαξιλαροθήκες 17.500 0,23 4.025,00 

16 Μπλουζάκια χειρ/γείου 11.700 0,39 4.563,00 

17 Παντελόνια χειρ/γείου 23.500 0,23 5.405,00 

18 Ζακέττες υφασμάτινες 420 0,49 205,80 

19 Μπλούζες Ιατρών Λευκές 4.100 0,48 1.968,00 

20 Κουρτίνες (μικρές) 350 0,57 199,50 

21 Κουρτίνες (μεγάλες) 880 0,57 501,60 

22 Παραβάν 490 0,26 127,40 

23 Ποδιές μαγείρων 14 0,48 6,72 

24 Σημαίες 7 0,55 3,85 

25 Τραπεζομάντηλα 7 0,13 0,91 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 59.676,90 

   

ΜΕ ΦΠΑ 24% 73.999,36 
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Β. ΓΕΝΙΚΑ    

   Α1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Ο Εργολάβος είναι 
υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό του 
Νοσοκομείου εντός 24 ωρών από της παραγγελίας και να τον 
επιστρέφει σ’ αυτό απολύτως καθαρό, καλά σιδερωμένο και 
στεγνό. Κατά την παράδοση του προς πλύση ιματισμού πρέπει 
να συνυπογράφεται εις διπλούν το συνοδευτικό δελτίο 
αποστολής των προς μεταφορά και πλύση ειδών ακαθάρτου 
ιματισμού από  αντιπρόσωπο  του εργολάβου και αρμόδιο από 
το Γραφείο Οικονομείου του Νοσοκομείου και το ένα στέλεχος 
θα παραμένει στο Νοσοκομείο. Τα είδη που παραδίδονται  
περιγράφονται αναλυτικά  στη σύμβαση καθώς και οι 
ποσότητές τους. Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού 
από τον εργολάβο θα γίνεται με ευθύνη, με προσωπικό του, με 
έξοδα του, καθώς και δικά του μεταφορικά μέσα που θα πρέπει 
να είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η μεταφορά του 
ακάθαρτου ιματισμού θα γίνεται με διαφορετικό αυτοκίνητο από 
αυτό που θα παραδίδει τον καθαρό ιματισμό στο Νοσοκομείο. 
Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί ενήμερο το Νοσοκομείο για κάθε 
αλλαγή που επιφέρει στα αυτοκίνητα που θα το εξυπηρετούν. 
Στην περίπτωση αργιών απαιτείται άμεση επικοινωνία με 
αρμόδιο του Γραφείου  Οικονομείου για τον καθορισμό της 
εύρυθμης λειτουργίας. Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει 
απροφασίστως ακριβώς τον ιματισμό που παρέλαβε μέσα σε 
δύο εργάσιμες ημέρες χωρισμένα σε είδη-όπως αναφέρονται 
στη διακήρυξη - και συσκευασμένα σε  πλαστικούς σάκους 
καθαρούς  μιας χρήσης. Eπίσης η παραλαβή και η επιστροφή 
του ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 
ώρα 07.00 έως 08.00  στην Κεντρική Ιματιοθήκη του 
Νοσοκομείου μας με προσωπική ευθύνη του εργολάβου. 
Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί 
παράβαση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Η 
παράδοση των ειδών που θα επιστέφονται από τον εργολάβο 
πλυμένα θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής του 
Νοσοκομείου που θα είναι πλαισιωμένη από υπεύθυνο του 
Γραφείου Οικονομείου, και θα υπογράφεται σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής των. Αν κατά την παραλαβή του 
πλυθέντος ιματισμού η Επιτροπή Παραλαβής, διαπιστώνει ότι 
ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί ή σιδερωθεί ή στεγνώσει  
καλά, τα επιστρέφει στον εργολάβο με πρακτικό επιστροφής 
για την επανάληψη του πλυσίματος, σιδερώματος ή 
στεγνώματος. Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι 
υποχρεωμένος να τα επιστρέψει πλυμένα καλά, σιδερωμένα 
και στεγνωμένα σε 24 ώρες χωρίς καμιά ιδιαίτερη αμοιβή. Τα 
αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό και μόνο 
πρέπει να φέρουν βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία 
ότι είναι απολυμασμένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος 
της απολύμανσης. Η βεβαίωση αυτή επιδεικνύεται σε κάθε 
ζήτηση στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. Ο εργολάβος 
είναι υπεύθυνος για κάθε χάσιμο ή ζημία του ρουχισμού του 
Νοσοκομείου, και υποχρεούται χωρίς καμιά αντίρρηση να 
καταβάλλει την αξία του ρουχισμού που έχασε ή κατέστρεψε. Η 
ανωτέρω αξία του απωλεσθέντος ιματισμού θα καταλογίζεται 
σε βάρος του εργολάβου μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

ΝΑΙ   
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επιτροπής παραλαβής και απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου. 

   Α2. ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ. Ο 
καθαρισμός του ιματισμού θα γίνεται με 
απορρυπαντικό/απολυμαντικού  για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια 
κυκλοφορίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους/ΕΟΦ και το 
οποίο θα εξασφαλίζει επαρκή και συγχρόνως υγιεινό 
καθαρισμό. Να προσκομισθεί κατάσταση  των ανωτέρω 
προιόντων με τις αντίστοιχες άδειες. O χορηγητής υποχρεούται 
να αντικαταστήσει άμεσα το χρησιμοποιούμενο 
απορρυπαντικό, σύμφωνα με την υπόδειξη του Νοσοκομείου 
προκειμένου να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα (μη 
επαρκής καθαρισμός, πρόληψη παθήσεων οφειλομένων στο 
χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, κ.τ.λ.). Το Νοσοκομείο έχει 
το δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να κάνει 
εντατικούς ελέγχους στα πλυντήρια του εργολάβου, ο οποίος 
είναι  υποχρεωμένος να επιδεικνύει επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το οποίο χρησιμοποιεί. Το 
πλύσιμο και το σιδέρωμα θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους 
της τεχνικής πλυσίματος και σιδερώματος. 

ΝΑΙ   

   Β. KTΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ. β1. Από πλευράς 
αρχιτεκτονικής δομής, το κτίριο των πλυντηρίων πρέπει να 
αποτελείται από 3 ζώνες. Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθμιση των 
χώρων πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να εξασφαλίζεται η διαλογή 
και αποθήκευση του ακάθαρτου ιματισμού όπως π.χ. β1.1.Των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ξεχωριστά το καθένα).β1.2. Των 
Ξενοδοχειακών συγκροτημάτων κ.ο.κ. Αυτή η ζώνη κατ’ ανάγκη 
πρέπει να χωρίζεται με το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα με 
διάδρομο, για να μην επιβαρύνει τον Ιματισμό στις υπόλοιπες 
φάσεις επεξεργασίας της πλύσης του, με μικροβιακή χλωρίδα. 
β2. Η δεύτερη ζώνη πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
του εξοπλισμού με συσκευές πλυντηρίων, στεγνωτηρίων. β3. Η 
τρίτη ζώνη πρέπει να επικοινωνεί με τη δεύτερη με πάσο και να 
οδηγεί στις εγκαταστάσεις των σιδηρωτηρίων-καθαρή ζώνη. 
Εδώ προηγούμενα γίνεται η αξιολόγηση του αποτελέσματος. 
Δηλαδή αν μετά το πλύσιμο έμειναν λεκέδες θα πρέπει να  
ακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης. β4. Όλα τα 
τμήματα του πλυντηρίου θα πρέπει να αερίζονται πολύ καλά με 
τουλάχιστον 10 αλλαγές την ώρα και θα πρέπει να λειτουργεί 
εγκατάσταση μηχανισμού αναρρόφησης της απελευθερωμένης 
σκόνης. β5. Τα πλυντήρια πρέπει να πληρούν τις σχετικές 
Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις διατάξεις του Υπουργείου 
Βιομηχανίας. 

 

ΝΑΙ   

   Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. γ1. Η 
θερμοκρασία πλύσεως πρέπει να είναι πάνω από 71ο C για 
25λεπτά τουλάχιστον. Ο συνδυασμός αυτός θερμοκρασίας και 
χρόνου έκθεσης σ’ αυτή είναι σημαντικός για την καταστροφή 
των βλαστικών μορφών των μικροβίων. Επίσης η θερμοκρασία 
του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90ο C, διότι 
καταστρέφει τον ιματισμό. γ2. Το πλύσιμο μπορεί να γίνει και 
σε θερμοκρασία μέχρι 50ο C με την προσθήκη ενώσεων 
χλωρίου. γ3. Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού 
δικτύου. γ4. Επίσης μετά την πλύση πρέπει να γίνεται έλεγχος 

ΝΑΙ   
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του αποτελέσματος και επί προβλημάτων να επακολουθεί 
επαναπρογραμματισμός της πλύσης. γ5. Τα καθαρά ρούχα 
οδηγούνται στο τμήμα του σιδερωτηρίου με ειδικούς 
τροχήλατους καθαρούς κάδους με κυλιόμενους ιμάντες. 

   Δ. ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ. δ1. Στο τμήμα αυτό υποχρεωτικά ο 
ιματισμός θα μεταφέρεται με κυλιόμενους ιμάντες ή με ειδικούς 
τροχήλατους καθαρούς κάδους. δ2. Επίσης υποχρεωτική είναι 
η εγκατάσταση μηχανισμού αναρρόφησης της 
απελευθερωμένης σκόνης. δ3. Στο στάδιο αυτό απαιτείται 
έλεγχος και διαχωρισμός του κατεστραμμένου ιματισμού και 
επιστροφής του στο Νοσοκομείο. δ4. Η τελική συσκευασία 
γίνεται με Selofan και η αναμονή σε ειδικά Dexion μέχρι της 
μεταφοράς  του στο Νοσοκομείο. 

ΝΑΙ   

   Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ε1. Το προσωπικό για κάθε ζώνη δεν πρέπει 
να αναμειγνύεται και υποχρεωτικά πρέπει να φέρει ειδική 
φόρμα και γάντια εργασίας και προστασίας, βάσει των 
υγειονομικών διατάξεων και να τηρούνται ειδικά βιβλιάρια 
υγείας προς επίδειξη μετά από αναζήτηση της επιτροπής. ε2. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εργολάβος που δε διαθέτει παρόμοιο με τον 
προπεριγραφέντα στο παρόν παράρτημα χώρο στις 
εγκαταστάσεις του, οφείλει να αναφέρει ρητά στην προσφορά 
του τα σημεία αποκλίσεως, οπότε και θα εκτιμηθεί αυτή 
αναλόγως, τόσο από την επιτροπή αξιολόγησης του 
διαγωνισμού όσο και από το ΔΣ του Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

   ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. στ1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να 
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και 
OHSAS 18001 (ή ισότιμο αυτού). στ2. Κατά την αξιολόγηση του 
διαγωνισμού η αρμόδια επιτροπή θα μεταβεί στους χώρους 
εγκατάστασης του εργολάβου για επιτόπιο έλεγχο. 

ΝΑΙ   

   Ζ. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή 
απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
σε κάποιον από αυτούς. 

ΝΑΙ   

 
 


