
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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η
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 

 

 

                                                                                                            Αθήνα: 19-07-16 

                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:14827               

 

Λ. Μεσογείων 152, 11527 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΦΗ  

ΤΗΛ: 210-7770700 

FAX: 210-771998 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ(ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)»,  CPV 42900000-5 του Π.Π.Υ.Υ. 2012 συνολικής  

προϋπολογιζόμενης  δαπάνης €   23.450,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

     Έχοντας υπόψιν: 

 

1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. 

3. Την αριθμ. 3/06-02-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία 

εγκρίθηκε το Π.Π.Υ.Υ. 2012 

4. Την αριθμ. ΚΥΑ  3567/09-05-2012 (ΦΕΚ 1585/10-05-12 τ.Β΄) 

5. Την αριθμ. 5030/27-9-13  έγκριση της Ε.Π.Υ. 

6. Την αριθμ. 29/22-10-13(Θέμα 15
ο
)  απόφαση Δ.Σ. 

7.  Την 9242/05-05-16 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου. 

8.  Το 13385/01-07-16 Πρακτικό της Επιτροπής Σύνταξης Νέων Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

9. Την 13385/19-07-16 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου, έγκρισης Νέων 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

                                                               ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Β΄ Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 

«ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)», 

CPV 42900000-5 του Π.Π.Υ.Υ. 2012 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €23.450,00 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

                                                     

Αναλυτικά: 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ       

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 10 23.450,00 

CPV:42900000-5   10 23.450,00 



         

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ. Ν. Ν Θ. Α. 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Κτήριο Διοίκησης 

Αίθουσα Δ.Σ. 

30-08-16 ΤΡΙΤΗ 11:00 

 

 

Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις  29-08-16                      

ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  13:00μμ.  

 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται 

αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. 

 

 

                                          ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων  για 

τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Τα πλυντήρια πρέπει να είναι κατασκευασμένα εξ 

ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ 18/10 ΑΙSΙ 304 και σχεδιασμένα για μαζική 

εξυπηρέτηση ατόμων σε ώρα αιχμής για ξενοδοχεία εστιατόρια, νοσοκομεία, 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, οικοτροφεία, στρατιωτικές μονάδες κλπ. 

 Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 

• Δοσομετρική αντλία απορρυπαντικού.  

• Πλύση από το κάτω μέρος με περιστρεφόμενα μπέκ κατασκευασμένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα τύπου ΙΝΟΧ και με σταθερά μπέκ από το άνω μέρος. 

• Ξέβγαλμα από κάτω με περιστρεφόμενα μπέκ  και από πάνω με κωνικά μπέκ 

σταθερά. 

• Όλα τα μπέκ είναι ανοξείδωτα βάσει διεθνών προδιαγραφών. 

• Το γέμισμα του κάδου να γίνεται αυτόματα και η στάθμη νερού να ελέγχεται με 

πρεσοστάτη. 

• Να διαθέτει Δοσομετρική αντλία γυαλιστικού υγρού για το ξέβγαλμα και δοχείο 

αποθήκευσης του υγρού. 

• Συσκευή ασφαλείας στην περίπτωση ανοίγματος της πόρτας. 

• Κύκλους πλύσεις προγραμματιζόμενος 1-6 λεπτά. 

• Πιάτα ανά ώρα : 800 

• Καλάθια ανά ώρα: 44 

• Πιάτα ανά καλάθι: 12-18 

• Τάση ρεύματος : 230 V – 50 HZ 

• Χωρητικότητα  boiler : 5 lit. 

• Διάσταση δίσκου:  320 mm x 450 mm 

• Ηλεκτρική αντλία: 650 Watt 

• Αντίσταση θέρμανσης κάδου : 2400 W. 



• Κατανάλωση νερού ανά κύκλο: 2,4 Lt 

• Θερμοκρασία νερού πλύσης : 45-55
ο
 c περίπου. 

• Θερμοκρασία νερού ξεβγάλματος : 70-90
ο
 c περίπου. 

• Χωρητικότητα κάδου σε νερό : 18 lit. 

• Θόρυβος: < 70 dΒ(Α) 

• Διαστάσεις καλάθων : 50 x 50 εκ. 

• Καλάθια για πιάτα : 1 τεμ. 

• Καλάθια γενικής χρήσης : 1 τεμ. 

• Καλάθι για μαχαιροπήρουνα : 1 τεμ. 

• Να διαθέτει φίλτρα συγκράτησης υπολειμμάτων τροφών στον κάδο πλύσεως. 

• Σωλήνας εισαγωγής νερού : Φ3/4  / 1 τεμ. 

• Σωλήνας αποχέτευσης : Φ 1 ¼΄΄ (32mm) 1 τεμ. 

• Η εγκατάσταση του πλυντηρίου θα γίνει από τεχνικούς της Εταιρείας δωρεάν. 

• Η Εταιρία να διατίθεται εξειδικευμένους τεχνικούς 

• Επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

• Η Εταιρία οφείλει να εκπαιδεύσει τους χρήστες των πλυντηρίων.  

 

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσφορά του να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας για 

τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα υποχρεούται να αντικαταστήσει με 

δικά του έξοδα κάθε εξάρτημα και να αποκαταστήσει κάθε ζημιά οφειλόμενη σε κακή 

κατασκευή ή ελαττωματική εγκατάσταση.  

 

Δ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν λεπτομερή προσφορά στην ελληνική και 

θα αναφέρουν όλα τα στοιχεία όπως πιο πάνω περιγράφονται. Επίσης θα υποβάλλουν 

τεχνικά έντυπα για να μπορέσει η επιτροπή να σχηματίσει πλήρη εικόνα της ποιότητας των 

υλικών».  

 

                                                         ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών 

τους εις διπλούν.  

 

2. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά  τους το εργοστάσιο κατασκευής 

του κάθε προσφερόμενου είδους, το τόπο εγκατάστασής του, καθώς και το κωδικό 

του. 

 

3.    Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές Παρατηρητηρίου  

       Τιμών, όπως αυτές καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας    

       Υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3918/2011.  

    Να κατατεθεί και εκτύπωση του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα προσφερόμενα  είδη    

    όπως αυτά αναφέρονται στην οικονομική προσφορά. 

 

4.    Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται ανά μονάδα μέτρησης που αναφέρονται στην  

 παρούσα : 

� Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

• Ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το είδος. 

5.    Χρόνος ισχύος των προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες. 

 

6.    Χρόνος παράδοσης: Τριάντα (30) ημέρες. 

 

7.  Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή που υποβλήθηκε. 



 

8.    Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική   

        επιστολή ποσοστού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα  

        ισχύει δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου της σύμβασης. 

 

9.     Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή   των ειδών 

         και σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού    τιμολογίου. 

        Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το  Νοσοκομείο  

        εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από   αυτόν, το  

        Νοσοκομείο, 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»,  

        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. 

 

    10 .  Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις επί του καθαρού ποσού, όπως ισχύουν 

            κάθε  φορά, σήμερα δε είναι οι εξής: 

 

•     2,00% βάσει του Ν. 3580/2007 που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την  

                   πληρωμή του από το Νοσοκομείο. 

•     0,10% βάσει του Ν.4013/2011 (Επιβαρύνεται  με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του 

            χαρτοσήμου 20%.). 

      Παρακράτηση φόρου εισοδήματος άρθρο 24 του Ν 2298/94. 

      Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. 

      Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση  που παρακρατούνται  (προς    

      απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείου. 

 

11.    Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ.   

          118/07.  

 

12.    Για την κατακύρωση  θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική    

         συμπεριφορά του προμηθευτή. 

 

   13.    Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και   

         εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν   

         καθώς   και η  με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

   14.   Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα    

            ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07. 

 

   15 .  Ο Προμηθευτής ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα  

        υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών 

 

                                                                                                                Ο    ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                          

                                                                                                          ΠΕΤΡΟΣ   ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ 

 


