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Ιατρική Παρέμβαση
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Μιχαλακοπούλου 99, 11527 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελίζα Μωυσή
Τηλ: 210 7778770
Fax: 210 7778770
Email: mail@medin.gr

Αθήνα, 07/08/2019
Αρ. πρωτ: 2783Α/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
1

Αναθέτουσα αρχή:

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention)
Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα
Τηλ: 2107778770, www.medin.gr Ηλ. Ταχ.: mail@medin.gr
Υπεύθυνη: κ. Μωυσή Ελίζα

2.

Αντικείμενο:

«Προμήθεια ειδών υγιεινής» με δυνατότητα προαίρεσης έως 30% στη ποσότητα

3.

Τύπος :

Απευθείας ανάθεση προμήθειας, σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

3

Κωδικός προγράμματος:

«Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της
Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου:
Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων αγοριών ’’ Ανατολή’’ με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5047300

4

Προϋπολογισμός Προμήθειας:

6000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

5.

Χρονική διάρκεια υλοποίησης:

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του προγράμματος

6

Κριτήριο επιλογής:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

7

Καταληκτική ημερομηνία/ώρα υποβολής
προσφορών:

22/8/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10πμ

8

Τόπος κατάθεσης προσφορών

Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα, 11527, Ισόγειο

10

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
προσφορών:

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/8/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα
5μμ

11

Τόπος διαγωνισμού:

Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα

12

Χρηματοδότηση

Υπουργείο οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ : Αναζήτηση προσφορών για προμήθεια << Ειδών Υγιεινής>>
TO Δ.Σ. Της Ιατρικής Παρέμβασης

•

Λαμβάνοντας υπόψιν :
Το Νόμο 4375/16 (ΦΕΚ 169 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και ταυτοποίησης,
σύσταση Γενικής Γραμματείας (ΦΕΚ 51 Α/3/4/2016΄).προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

Ιατρική Παρέμβαση Μιχαλακοπούλου 99 Τηλ/fax 2107778770 ΤΚ 11527

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ &
ΕΝΤΑΞΗΣ
•
•

•

•

•
•

Το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 82350 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ
2451/Β’/09.08.2016).
Την υπ’ αριθ. 42356/ΥΦ 776 Υπουργική Απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων και καθορισμός των τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ
1121/Β/20.04.2016)
Τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014. 6. Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. C(2015) 9607 από 16.12.2015, την αριθ. C(2016) 7527 από
25.11.2016 και την αριθ. C(2017) 5791 από 28.8.2017 απόφαση της Επιτροπής
Τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων της Ιατρικής Παρέμβασης.
Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια «Ειδών Υγιεινής »
Αποφασίζει

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια : Ύψους έξη χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ «Στο πλαίσιο των επιλέξιμων
δαπανών του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση
Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ανατολή» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5047300 με την αναζήτηση προσφορών για προμήθεια ειδών υγιεινής ως αναλύονται κατωτέρω.
Συνολικό κόστος των υπό προμήθεια ειδών έως 6.000 (Έξη χιλιάδων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η αναζήτηση προσφορών θα διενεργηθεί από επιχειρήσεις με συναφή επαγγελματική δραστηριότητα (σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα) και την ανάθεση της προμήθειας.
Η ανάθεση της προμήθειας θα ανατεθεί στην επιχείρηση που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή (Με ΦΠΑ), με βάση το
συνημμένο υπόδειγμα.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα, 11527 ,
Ισόγειο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποστέλλονται
ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής ή με courier μέχρι και την 22/8/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10πμ
Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή θα διενεργηθεί την 22/8/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5μμ, στον ανωτέρω τόπο.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης, τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Επίσης, οι
προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή).
Η αξία της προμήθειας δύναται να ανέλθει ( ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής), μέχρι του ποσού των έξη χιλιάδων ευρώ
(6.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η εταιρεία μας δεν είναι υποχρεωμένη να δαπανήσει το σύνολο του ανωτέρω ποσού. Η
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, αλλά και βάση των
χρηματοροών του έργου με πίστωση όποτε απαιτείται και με την προϋπόθεση παράδοσης των προϊόντων στους χώρους που
αναφέρονται κατωτέρω. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η τιμή θα είναι σταθερή καθ’ όλη της διάρκεια της σύμβασης, όπως θα προσδιορίζεται στο συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Το υλικό θα παραδίνεται σε διάστημα δυο ημερών από την εκάστοτε έγγραφη παραγγελία της αναθέτουσας αρχής.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά στο τόπο δραστηριοποίησης, που είναι:
I.
Ο ξενώνας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, οδός Μεσογείων 65 και Υπάτης 1 Αθήνα
Εάν τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών, ο τρόπος μεταφοράς και η παράδοση αυτών, δεν είναι σύμφωνα με την σύμβαση
ή τις κείμενες διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρείας μας.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας ή όργανο στο οποίο έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες, καλεί
με σχετική έγγραφη πρόσκληση τον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, όπως εντός προθεσμίας δέκα
ημέρων (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης σε αυτόν ειδοποίησης υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι
έγγραφα και δικαιολογητικά:
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει, ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα
αδικήματα:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215).
Σημείωση: Η εν λόγω υποχρέωση αφορά πρόσωπο, το οποίο 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 αυτή αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση,
Γ. Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
ή ότι έχουν υπαχθείˆ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να
είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Δ. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, ότι είναι ενήμεροι, κατά
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους η ότι έχουν υπαχθεί σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα κάποιου φορέα δεν εκδίδει κάποια από τα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά
μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται και η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω
πιστοποιητικών ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιων αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου η αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
- μέλους η της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ:
Α. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι κατά περίπτωση :
Για τα Φυσικά Πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή βεβαίωση
μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην
κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το TAXIS σε σχέση με
τον χρόνο έναρξης των εργασιών του.
Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το
οποίο οφείλει να υποβάλλει :
1. Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικούˆ, όπως έχει κατατεθείˆ στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
(τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακόˆ τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014,) στα οποία έχουν
δημοσιευτείˆ η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικούˆ, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες
δημοσιεύσεις στο διαδικτυακόˆ τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014), στο οποίο έχει δημοσιευτείˆ η συγκρότηση του Διοικητικούˆ
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τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθείˆ η διαδικασία δημοσιότητας, αρκείˆ η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας
Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο οικείο Μ.Α.Ε.
2. Πρακτικόˆ του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχήˆ της στο διαγωνισμό για την ανάληψη της
προκηρυσσόμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν
υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς και να
την υποβάλλει .
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να
υποβάλλει: α) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης και του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού και β) Πιστοποιητικό
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στον ίδιο
διαγωνισμό , περισσότερους από έναν υποψήφιο ανάδοχο , ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό
πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο
ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο
διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και
με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, η δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής η διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου εν ισχύ, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω ειδοποίησης. Οι
οικονομικοίˆ φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικόˆ/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικούˆ ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ˆ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφήˆ τους σε αυτόˆ και αφετέρου το ειδικόˆ επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρείˆ τέτοιο μητρώο,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικόˆ μπορείˆ να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικούˆ ή εμπορικού οργανισμούˆ της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας
ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκείˆ τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπόˆ ανάθεση
συμβάσης.
Θα πρέπει το είδος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας να συνάδει με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ειδάλλως θα οδηγεί
σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατάˆ την ημερομηνία λήξης της
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
15. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν.
16. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται
η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
17. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
18. Μετά την απόφαση κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού που
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
19. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
βάσει τιμής προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 Ν. 4412/2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
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Επωνυμία Εταιρίας/Επιχείρησης
Όνομα Προσφέροντος

Ιδιότητα
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο / Φαξ :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα

Απαίτηση

1

CPV 33711720-0
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

Τεμάχιο των 100 ml. Αντιβακτηριδιακή
οδοντόπαστα για την καθημερινή
ουλοοδοντική φροντίδα.

TEMAXIO

ΝΑΙ

2

CPV 39832000-3
ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων
(ταμπλέτες).Συσκευασία των 30 τεμαχίων. Να
αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η
προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.

ΠΑΚΕΤΟ

ΝΑΙ

3

CPV 39831210-1
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ

Υγρό για τη διατήρηση της λάμψης την πιάτων
& των ποτηριών. Συσκευασία τεσσάρων
λίτρων. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α.
σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ 49.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

4

CPV 39832000-3
ΑΛΑΤΙ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ

Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου τυποποιημένο
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Να
προστατεύει το πλυντήριο των πιάτων, τα
πιάτα κ.λπ.. από τη συσσώρευση των αλάτων.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
η δοσολογία, οδηγίες χρήσης, η προέλευση.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

Απορρυπαντικό πιάτων, σε µμορφή
παχύρρευστου υγρού. Τυποποιημένο σε
κατάλληλη συσκευασία πλαστικού µπιτονιού,
βάρους 4 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση,
οδηγίες προφύλαξης.
Σφουγγαράκι µε συνθετικό συρµατάκι αρίστης
ποιότητας, για πιάτα ή ποτήρια κ.λπ.. να είναι
υπεραπορροφητικό, να καθαρίζει και να έχει
αντιβακτηριδιακή προστασία. Τυποποιημένο
κατάλληλα σε πλαστική σακούλα. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφονται τα
χαρακτηριστικά του και η προέλευση.

5

CPV 39832000-3
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ

6

CPV 39224320-7
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ

7

CPV 39525800-6 ΒΕΤΕΞ

Να είναι απορροφητικό και ανθεκτικό στη
χρήση.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

8

CPV 33770000-8 ΧΑΡΤΙ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Χαρτί κουζίνας αρίστης ποιότητας, βάρους 800
Gr. Στη συσκευασία να αναγράφονται όλα τα
σχετικά στοιχεία και η προέλευση και να είναι
πιστοποιημένα µε ISO.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

9

CPV 39224320-7 ΣΥΡΜΑ
ΠΙΑΤΩΝ

Να είναι σε συσκευασία τουλάχιστον 20γρ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ
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CPV 24312220-2 ΧΛΩΡΙΝΗ
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ

∆ιάλυµα Υδροχλωρικού οξέος αρίστης
ποιότητας, για την καθαριότητα και λεύκανση
w. c, νεροχυτών, νιπτήρων κ. λ. π. βάρους 4
λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης
και προφύλαξης και η προέλευση.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

11

CPV 39831300-9
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Υγρό γενικού καθαρισµού αρίστης ποιότητας,
να καθαρίζει τη βρωμιά τα λiπη καθώς και τα
µικρόβια από τις επιφάνειες. Να είναι
παχύρρευστο, σε πλαστικό µπιτόνι βάρους 4
λίτρων, µε αναγραφόµενα εξωτερικά της
συσκευασίας τη σύνθεση, οδηγίες χρήσης και
προφύλαξης.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

12

CPV 18424300-0 ΓΑΝΤΙΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γάντια µιας χρήσης (ιατρικά – latex ) από
ανθεκτική πλαστική µεµβράνη
(πολυαιθυλένιο) σε συσκευασία των 100
τεµαχίων µεγέθους LARGE. Η συσκευασία να
αναγράφει τα σχετικά.

ΠΑΚΕΤΟ

ΝΑΙ

13

CPV 39830000-9
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΣ

Από πλαστικό υψηλής αντοχής, και να
σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη.
Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζουν
απόλυτα με το κοντάρι που θα επιλεγεί.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

14

CPV 39224350-6
ΦΑΡΑΣΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΑ

Φαράσι από ενισχυμένο πλαστικό και
ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, με
ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι , μεγάλης
αντοχής

ΤΕΜΑΧΙΟ

NAI

Κουβάς 10 lt από ανθεκτικό πλαστικό και
εργονομική λαβή για ευκολία στη μεταφορά. Ο
στίφτης από ανθεκτικό πλαστικό με ευλυγισία
για ταχύτερο στύψιμο, να είναι αποσπώμενος.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

16

CPV 39812400-1
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

Σφουγγαρίστρα 250 γρ., από φυσικά και
συνθετικά νήματα, με αντοχή στα αλκαλικά και
όξινα καθαριστικά. θα πρέπει να εφαρμόζουν
απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα
επιλεγεί.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

17

CPV 39812400-1 ΚΟΝΤΑΡΙ
ΣΚΟΥΠΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

Μήκους 1,30 μέτρα Να βιδώνει απόλυτα στην
σφουγγαρίστρα – σκούπα.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

18

CPV 33760000-5 ΧΑΡΤΙ
ΥΓΕΙΑΣ

Χαρτί υγείας γκοφρέ, σε κατάλληλα
τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία των 40
ρολών λευκού χρώματος.

ΠΑΚΕΤΟ

ΝΑΙ

19

CPV 39224310-4 ΠΙΓΚΑΛ

Με λαβή από πλαστικό και με βάση στήριξης
όπου θα τοποθετείται βουρτσάκι.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

20

CPV 39831200-8
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων ευρείας
κατανάλωσης σε μορφή σκόνης ,65 μεζούρες
το λιγότερο . Με απόδοση σε θερµοκρασία
πλύσης από 40 βαθµούς Κελσίου και
πιστοποιητικό ISO. Αντιαλλεργικό .

ΣΑΚΙ

ΝΑΙ

21

CPV 33711710-7
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

Σκληρή οδοντόβουρτσα για το καθηµερινό
βούρτσισµα των δοντιών. Με µοναδική
διαµόρφωση των τριχών, προστατευτικό
καπάκι και εργονοµική λαβή.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

22

CPV 33721000-0
ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ

Διπλής όψης 6αδα μιας χρήσης.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

10

15

CPV 39224330-0
ΚΟΥΒΑΔΕΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ &
ΕΝΤΑΞΗΣ

23

CPV 33741100-7
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας,
αρωματικό κρεµοσάπουνο βάρους 4 λίτρων,
φιλικό προς το περιβάλλον. Τυποποιημένο σε
κατάλληλο πλαστικό μπιτόνι. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά,
το βάρος η προέλευση και οι προφυλάξεις.

24

CPV 33700000-7
ΣΑΜΠΟΥΑΝ –
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

Υγρό περιποίησης μαλλιών και σώματος.
Συσκευασία 4 λίτρων. Να έχει έγκριση από το
Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό
1907/2006/ΕΕ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

25

CPV 39220000-0
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ

Αλουμινόχαρτο αρίστης ποιότητας, από
καθαρό αλουμίνιο, κατάλληλο να διατηρεί
τρόφιμά πάντα φρέσκα και υγιεινά .Μήκους
100 µέτρων σε ρολό. Τυποποιημένο σε χάρτινο
κουτί.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

26

CPC 39220000-0
ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ

Λαδόκολλα των 50 Μ, κατάλληλη να
τοποθετείται το τρόφιμο.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

27

CPV 39220000-0
ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Μεμβράνη τροφίμων διαφανής 100 μέτρων.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

28

CPV 19640000-4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ

Μεγάλες σακούλες απορριµµάτων αρίστης
ποιότητας. Να µην σκίζεται, να µην στάζει,
κατάλληλη για βαριά αντικείµενα και υγρά
.∆ιαστάσεων 52Χ75.Σε κατάλληλα
τυποποιηµένη συσκευασία η οποία να
αναγράφει εξωτερικά τις διαστάσεις και την
προέλευση και το βάρος. Των 10 τεμ

ΠΑΚΕΤΟ

ΝΑΙ

29

CPV 19640000-4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΙΓΑΣ

Μεγάλες σακούλες απορριµµάτων αρίστης
ποιότητας. Να µην σκίζεται, να µην στάζει,
κατάλληλη για βαριά αντικείµενα και υγρά
80χ110 εκ.

ΠΑΚΕΤΟ

ΝΑΙ

30

CPV 19640000-4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΕΣ

Σακούλες για καλαθάκια αρίστης ποιότητας,
υπερανθεκτικές, διαστάσεων 45χ55 cm
χρώματος λευκού σε κατάλληλα τυποποιημένη
συσκευασία, η οποία εξωτερικά να αναγράφει
τις διαστάσεις , το βάρος και την προέλευση.

ΠΑΚΕΤΟ

ΝΑΙ

31

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ανταλλακτικό φίλτρο απορροφητήρα, για
όλους τους τύπους. Εναρμονισμένο σύμφωνα
με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

CPV 39831200-8
ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου τυποποιημένο
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Να
προστατεύει το πλυντήριο των ΡΟΥΧΩΝ, από
τη συσσώρευση των αλάτων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται η δοσολογία,
οδηγίες χρήσης, η προέλευση

ΠΑΚΕΤΟ

ΝΑΙ

CPV 39821000-3
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

Καθαριστικό κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια,
βιτρίνες, καθρέπτες κ.λπ. Να απομακρύνει
σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δαχτυλιές. Να
μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα.
Συσκευασία 4 λίτρα.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

32

33

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ
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ΕΝΤΑΞΗΣ

34

CPV 39822000-0
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ

Να είναι ισχυρό αλκαλικό προϊόν κατάλληλο
για περιοδικό καθαρισμό φούρνων, γκριλ,
εστιών με ισχυρούς ρύπους Το μίγμα του να
περιέχει αλκάλια τασιενεργά και διαλύτες
ώστε να απομακρύνει τις καρβουνίλες. Να
είναι παχύρευστο ώστε να προσκολλάται σε
κάθετες επιφάνειες.

35

CPV42716110-2
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 24ΑΔΑ

Μανταλάκια πλαστικά μεγάλα 24 τεμ ανά
συσκευασία

ΠΑΚΕΤΟ

ΝΑΙ

36

CPV 42716110-2
ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Απλώστρα ρούχων, μεσαίου μεγέθους

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

37

CPV 44613700-7
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας
50LT

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

38

CPV 44613700-7
ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας
να είναι φιλικές προς το περιβάλλον ύψος
1,80 Χ 1,80

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

39

CPV 39515100-6
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

40

CPV 39515100-3
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΑΤΑΚΙ
ΜΠΑΝΙΟΥ

Με βεντούζες 35χ 68 από υλικό φιλικό προς το
περιβάλλον

41

CPV
ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ

Πλαστικοί 5lt με πεντάλ και εσωτερικό κάδο

42

43

44

45

46

CPV 44613700-7
ΚΑΛΑΘΙ ΣΥΛΟΓΗΣ ΑΠΛΥΤΩΝ
CPV39531000-3
ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
CPV 1952000-7
ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 20
ΛΙΤΡΩΝ
CPV 39831700-3
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
ΤΟΙΧΟΥ
CPV 39136000-4
ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ

Καλάθι απλύτων μπάνιου
Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 36x26x50 CM
Χωρητικότητα: 35 lt Υλικό: Πλαστικό.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

Βαμβακερά , απορροφητικά Μέγεθος 90χ 70

Πλαστικές σχήματος στρογγυλού 20 λίτρων
Με στηρίγματα για τον τοίχο Αυτόματη
διανομή σαπουνιού
Μεταλλικές πέντε θέσεων. Επιτοίχιες

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Υπογραφή – Σφραγίδα

Ιατρική Παρέμβαση Μιχαλακοπούλου 99 Τηλ/fax 2107778770 ΤΚ 11527

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ &
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Επωνυμία Εταιρίας/Επιχείρησης
Όνομα Προσφέροντος
Ιδιότητα
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο Φαξ :

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 100 gr

2

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
30ΤΜΧ

3

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4lt

4

ΑΛΑΤΙ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 1kg

5

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 4lt

6

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ

7

ΒΕΤΕΞ

8

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800gr

9

ΣΥΡΜΑ ΠΙΑΤΩΝ

10

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4lt

11

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4lt

12

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΤΜΧ

13
14

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΦΑΡΑΣΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΑ

15

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 10lt ΜΕ
ΛΑΒΗ

16

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 250GR

17

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

18

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40ΑΔΑ

19

ΠΙΓΚΑΛ

20

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 65
ΜΕΖΟΥΡΕΣ

21

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

Μονάδα
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΑΚΕΤΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΑΚΕΤΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΑΚΕΤΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΑΚΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
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ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ &
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
22

ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ 6ΑΔΑ

23

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt

24

ΣΑΜΠΟΥΑΝ – ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 4lt

25

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 m

26

ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 50m

27

ΜΕΜΒΡΑΝΗ 100m

28

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ 52χ75
ΤΩΝ 10 Τεμ Με κορδόνι

29

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 80Χ1,10

30

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΕΣ 45Χ55
WC

31

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

32

ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1KG

33

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LT

34

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ

35

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 24ΑΔΑ

36

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

37

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 50LT

38

ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

39

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

40

ΑΝΤΙΟΛΙΣΤΗΚΟ ΜΠΑΝΙΟΥ

41

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΜΠΑΝΙΟΥ

42

ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΟΓΗΣ ΑΠΛΥΤΩΝ

43

ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

44

ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 20 ΛΙΤΡΩΝ

45

ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

46

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΑΚΕΤΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΑΚΕΤΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΑΚΕΤΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΑΚΕΤΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Υπογραφή - Σφραγίδα

Ιατρική Παρέμβαση Μιχαλακοπούλου 99 Τηλ/fax 2107778770 ΤΚ 11527

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ &
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Εταιρία/Επιχείρηση
Όνομα Προσφέροντος
Ιδιότητα
Υπογραφή
Σφραγίδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Υπογραφή - Σφραγίδα

Ιατρική Παρέμβαση Μιχαλακοπούλου 99 Τηλ/fax 2107778770 ΤΚ 11527

