
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. : 9319

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

    ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 5-7-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  

              «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝ.  

 ΤΗΛ: 210 4592190, 

Fax:   210 4592597

Δημόσια ανοικτή διαδικασία

συλλογής προσφορών για Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών Καθαριότητας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συλλογή Προσφορών
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έως 15-07-2019
ΩΡΑ: 11:00 π.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται

στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ ΠΡΟΜΗΘ. Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ     «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Βάσει της 31/6-12-2017 Θ. 16ο απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών,

κ α θ α ρ ι ό τ η τ α ς .  

Περιγραφή  των  ζητούμενων  κατηγοριών  ειδών  γίνεται  στο  παράρτημα  Α  της

παρούσας.

Η προσφορά υποβάλλεται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας ,

  στο mail της Υπηρεσίας kantifes  @tzaneio.gr

  Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο

Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» και θα φέρει σαν τίτλο την Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών

Καθαριότητας.. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συσκευές να είναι ετοιμοπαράδοτες

 Πληροφορίες κα Τσιφάκη 210- 4592241

Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο

της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις

προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

1. 21004032 ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Ποσότητα Δύο (2)
 Μονού Δίσκου περιστροφικής Λειτουργίας

 Χαμηλού Θορύβου
 Κατάλληλες για καθαρισμό και γυάλισμα συνθετικών, πλαστικών και Βυνιλικών 

δαπέδων 
 Στροφές κεφαλής περίπου 165 το λεπτό
 1000 τουλάχιστον Watt
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 Τροχήλατες με ρόδες που εξασφαλίζουν σταθερότητα και ευελιξία, με δυνατότητα 
ανάβασης – κατάβασης κλιμακοστασίων

 Με πιστοποίηση CE
2. 21004031 ΜΗΧΑΝΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΠAΡΚΕΤΙΝΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ποσότητα ένα (1)
 Κατάλληλες για βαθύ καθαρισμό Παρκετίνης, γυάλισμα μαρμάρων και 

κρυσταλλοποίηση
 Μονού Δίσκου περιστροφικής Λειτουργίας
 Στροφές κεφαλής περίπου 165 το λεπτό
 1000 τουλάχιστον Watt
 Χαμηλού Θορύβου
 Τροχήλατες με ρόδες που εξασφαλίζουν σταθερότητα και ευελιξία, με δυνατότητα 

ανάβασης – κατάβασης κλιμακοστασίων
 Με πιστοποίηση CE

3. 21004033 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ
Ποσότητα δύο (2)

 Κατάλληλες για απορρόφηση στερεών και υγρών
 Κάδος Εργονομικά Σχεδιασμένος για εύκολο άδειασμα
 Τροχήλατες με ρόδες που εξασφαλίζουν σταθερότητα και ευελιξία, με δυνατότητα 

ανάβασης – κατάβασης κλιμακοστασίων
 Να δέχονται σταθερό εξάρτημα (προβοσκίδα) για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών
 Ελάχιστη χωρητικότητα κάδου 60 λίτρα
 2800 Watt
 Με πιστοποίηση CE

4. 21004012 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ
Ποσότητα τρεις (3)

 Να περιλαμβάνει και πρόγραμμα αθόρυβης λειτουργίας
 Κατάλληλες για τον βαθύ καθαρισμό σκόνης για εξασφάλιση καλής ποιότητας αέρα, 

απαραίτητη για Νοσοκομείο
 1500 Watt κατ’ ελάχιστον
 Ελάχιστη χωρητικότητα κάδου 15 λίτρα
 Τροχήλατες με σταθερότητα και ευελιξία
 Με πιστοποίηση CE

Όλες οι συσκευές να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα έτος, που θα
αρχίσει  να  προσμετράται  από  την  ημερομηνία  οριστικής  παραλαβής  των  ειδών  από  το
Νοσοκομείο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Β’

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά  να  δηλώνονται  κωδικός  Παρατηρητηρίου  Τιμών,  GMDN και
κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
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3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

4. Γλώσσα: Ελληνική

5. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο
πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

6. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι: 

«δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το
νόμιμο  εκπρόσωπο  του  φορέα)  ή  και  του  φυσικού  προσώπου  (το  οποίο  είναι  μέλος  του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
• δωροδοκία
• απάτη
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας
• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
• Είναι φορολογικά ενήμερος 
• Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους , ηλεκτρονικά     

Στη συνέχεια οι προσφορές θα διαβιβασθούν στην αρμόδια επιτροπή για αξιολόγηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ-

  ΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑ
  ΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤ
Υ

Προσοχή, θα δίδεται αναλυτικά Τιμή μονάδος ανά είδος. Κριτήριο κατακύρωσης η

πλέον συμφέρουσα προσφορά από άποψη τιμής, ανά ζητούμενο είδος.
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