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∆   Ι   Α   Κ   Η   Ρ   Υ   Ξ   Η        Αρ. 28/2017 
 

B EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ανάδειξης  εργολάβου  µε έργο  την  

 «Παροχή υπηρεσιών  σιδερώµατος καθαρού ιµατισµού» 
 (CPV: 98311000-6) 

(για το σύνολο της υπηρεσίας)  
για ένα έτος  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της 

τιµής και προϋπολογεισθείσα δαπάνη 6.755,20 €, πλέον ΦΠΑ. 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-
11-2001), όπως ισχύει σήµερα. 
2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 
όπως ισχύει σήµερα. 
3. Το αρ. 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 “Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης Σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Ζωής Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών” 
4. Το αρ. 47 του Ν.4272/2014 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης 
Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών,ανθρώπινων 
οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη 
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.» 
5. Του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και 
2014/25/ΕΕ). 
6. Την υπ’ αρ. 20/24-11-2016 (θέµα 10ο) απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί της έγκρισης  τεχνικών προδιαγραφών. 
7. Την υπ’ αρ. 6/22-3-2017 (θέµα 27ο ) απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί επαναπροκήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού. 
8. Το άρθρο 1, υποπαράγραφο Ζ.5., εδάφιο 4β του Νόµου 4152/2013 σχετικά µε τις διατάξεις ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών. 
9. Την  υπ’ αριθ. 987/3-04-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: 7Μ∆54690ΩΖ-Ι90) 
10.Τον υπ’ αρ. 17REQ006011876 Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Πρωτογενούς Αιτήµατος 
11.Τον υπ’ αρ. 17REQ006011965 Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Εγκεκριµένου Αιτήµατος 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Επαναληπτικό  Β΄ Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε  γραπτές σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη εργολάβου µε 
έργο την «Παροχή υπηρεσιών σιδερώµατος καθαρού ιµατισµού» του Νοσοκοµείου για ένα έτος, µε κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.755,20 € πλέον ΦΠΑ, και για την συνολική 
εκτέλεση του ανωτέρω έργου (και όχι κατ’ είδος) όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
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2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τµήµα Γραµµατείας  
(Πρωτόκολλο) στο 

Ισόγειο του 
Νοσοκοµείου 

Έως και Πέµπτη 
22/06/2017 
στις 14:00 

Τµήµα Προµηθειών 1ος 
όροφος του Νοσοκοµείου 

Παρασκευή    
 23/6/2017 

10:00 
 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 
 
3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι  (120) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει 
από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 
του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
 
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
i. Τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε έναν φάκελο µε σαφή τα βασικά στοιχεία 
του ∆ιαγωνισµού, θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο- αντίγραφο) που θα φέρουν την υπογραφή του 
προσφέροντα ή του νόµιµου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους και θα ανοίγονται ταυτόχρονα κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
Σηµειώνεται ότι η  τεχνική και οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι διαθέσιµα και σε ηλεκτρονική µορφή, εάν κι 
όποτε ζητηθούν από την υπηρεσία. 
ii. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό θα συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 
iii. Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα 
(ELOT ή ισοδύναµα αυτών κλπ).  
            
5. ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Σύµφωνα µε τις ανάγκες του Τµήµατος Επιστασίας κι έπειτα από αποστολή της σχετικής παραγγελίας. 
  
6. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
6.1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική ποιοτική παραλαβή από το 
Νοσοκοµείο, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του ∆ιαγωνισµού. 

 

6.2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά 
την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας ανά µήνα (άρθρο 200 παρ. 2α  του ν. 4412/16) και υπό τον όρο ότι δεν 
συντρέχει περίπτωση παραλαβής µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις 
βάρος του προµηθευτή. 

 

6.3. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

6.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου 
πώλησης από τον προµηθευτή. 

 

6.4.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 200 του ν. 4412/16 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

 

6.4.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής 
εκδώσει τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω 
προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  
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6.5. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ηµέρες 
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε την παράγραφο  Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 
16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», 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. 

6.6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση 
αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στον ΤΙΤΛΟ 3 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ν. 4412/16. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, 
παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 

6.7. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

6.7.1  Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 
 

   

 

 

 

 

� ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ                               1% 

� ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                       8% 

� ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ                                 4% 

 

6.8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 
φόρος εισοδήµατος.  

6.9.  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

  
 

          Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
                                  

                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 
II.  Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% 

III.  Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
IV.  ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
V. Φόρος Προµηθευτών: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙ∆ΕΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 ( Στολές Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Ιατρικές Μπλούζες )  
ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 
Η παραλαβή και η παράδοση του ιµατισµού από τον ανάδοχο θα πραγµατοποιείται, κατόπιν συνεννοήσεως µε το 
Τµήµα Επιστασίας & Ιµατισµού, στο Νοσοκοµείο µε µεταφορικά µέσα του αναδόχου και το κόστος µεταφοράς θα 
επιβαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 
 Κάθε ∆ευτέρα, µετά τις 14.00 µ.µ., ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαµβάνει, για σιδέρωµα, πλυµένο καθαρό 
ιµατισµό, συσκευασµένο σε κλειστούς λευκούς πλαστικούς σάκους, από το χώρο των πλυντηρίων. Κατά την 
παραλαβή ο ιµατισµός θα καταµετράτε και θα καταγράφετε κατά είδος και θα συµπληρώνεται το ∆ελτίο Παραλαβής 
που θα υπογράφεται από αντιπρόσωπο του αναδόχου και από την πλευρά του Νοσοκοµείου, από τα µέλη της 
Επιτροπής Καταµέτρησης Ιµατισµού. Το δελτίο παραλαβής θα συνοδεύει τον ιµατισµό και αντίγραφο του θα 
παραµένει στο Τµήµα Επιστασίας & Ιµατισµού. (Σε περίπτωση αργίας ή απεργίας θα γίνεται συνεννόηση µε το 
Γραφείο Ιµατισµού). 
Η παράδοση του σιδερωµένου ιµατισµού θα γίνεται, εντός της εβδοµάδος (από την παραλαβή του), καλά 
σιδερωµένος ( χωρίς πτυχές και ζάρες ), σωστά διπλωµένος ώστε να µην τσαλακώνεται και στεγνός, θα είναι δε 
συσκευασµένος και χωρισµένος κατά είδος (µπλούζες, παντελόνια, φούστες, σακάκια) µέσα σε διαφανείς κλειστούς 
σάκους. 
  Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει εάν τηρούνται οι όροι της σύµβασης και εάν διαπιστώσει ότι ένα ή όλα τα είδη 
δεν είναι εντελώς στεγνά ή καλά σιδερωµένα θα τα επιστρέφει στον ανάδοχο για επανάληψη του σιδερώµατος. 
  Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµίας στον ιµατισµό (σκίσιµο, λεκέδες κλπ.), που οφείλονται στον ανάδοχο, ο τελευταίος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να επιβαρυνθεί οικονοµικά την αντικατάσταση του ιµατισµού (κόστος για κάθε 
στολή 20 €). 
  Σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας του αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, για διάστηµα πέραν των 
πέντε (5) ηµερών, (π.χ. λόγω βλάβης των µηχανηµάτων ), ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει το οικονοµικό κόστος 
και την ευθύνη της εξεύρεσης τρόπου να σιδερωθεί ο ιµατισµός σε άλλον ιδιώτη.  
Η µεταφορά του ιµατισµού θα γίνεται µε κλειστό όχηµα και το προσωπικό του αναδόχου θα εφαρµόζει  όλα τα 
απαραίτητα µέτρα ατοµικής υγιεινής. 
 

 
Α/Α 

 
 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
1 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ  ΓΙΑΤΡΩΝ  
(6100019205) 

 
5.000 Τεµάχια 

 
0,82 Ευρώ 

 
4.100 Ευρώ 

 
2 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
(6100019206) 

 
1.500 Τεµάχια 

 
0,65 Ευρώ 

 
975 Ευρώ 

 
3 

ΣΑΚΑΚΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
(6100019207) 

 
2.000 Τεµάχια 

 
0,82 Ευρώ 

 
1.640 Ευρώ 

 
4 

ΦΟΥΣΤΕΣ  Α∆ΕΛΦΩΝ 
(6100019208) 

 
60 Τεµάχια 

 
0,67 Ευρώ 

 
40,2 Ευρώ 

   Σύνολο 6.755,20 Ευρώ 
 
Συνολικό κόστος συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 8.376,45 Ευρώ. 
 
Να σηµειωθεί ότι οι προσφορές που θα υποβληθούν  θα αφορούν το σύνολο της υπηρεσίας και όχι ανά είδος. 
Ενδεικτικά  παρατίθεται ο ανωτέρω πίνακας ζητουµένων ειδών-ποσότητας και τιµών ώστε να 
προσδιοριστεί το ύψος της συνολικής δαπάνης .Εν τούτοις η αξιολόγηση και η κατακύρωση θα 
πραγµατοποιηθεί σε έναν ανάδοχο και για όλα τα είδη συγκεντρωτικά.   
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