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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για προμήθεια υλικών καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των
Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
καθώς & των Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά”., προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(19.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:
1.
Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010).
4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 6
παρ.14.
6. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του
Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 67/τ.Α) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
8. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
9. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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10. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 31 και το άρθρο 6 παρ. 2.
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
12. Την με αρ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
13. Την με αρ. 1191/14-3-2017(ΦΕΚ969/τ.Β/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου
350 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α/20167)».
14. Τη με αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 66557Λ7ΒΛΣ) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019.
15. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-01-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
16. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 Aπόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 114/τ.
ΥΟΔΔ/10-03-2017), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
17. Την με αρ. 162/4-5-2017 (Β΄1718) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Μεταβίβαση
αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή».
18. Τη με αρ. πρωτ. 12605/17-01-2019 (ΑΔΑΜ 19REQ004348182) εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς
την Οικονομική Επιτροπή, για τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους δεκαεννέα χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (19.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αφορά στην προμήθεια υλικών
καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων,
των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & των Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά”.
19. Τη με αρ.60/2019 (ΑΔΑ:648Η7Λ7-54Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης
και έγκρισης δαπάνης ποσού 19.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια υλικών
καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων,
των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & των Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά.
20. Τη με αρ. πρωτ. 28191/1/06-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΩΣΛ57Λ7-ΥΤΥ &
ΑΔΑΜ: 19REQ004422972) ύψους €19.500,00 στον ΚΑΕ 171101του Ε.Φ.07072 του οικ. έτους 2019
από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1146 και Α/Α Βεβ.1047
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.
ΚΑΛΕΙ
Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια υλικών
καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, των Δ/
νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & των Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά, σύμφωνα
με το Κεφάλαιο Α (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016.
O συνολικός προϋπολογισμός είναι 19.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι
15.725,81 χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.774,19€
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας των υπηρεσιών της
Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & των Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά, όπως αυτές περιγράφονται
στο Κεφάλαιο Α (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την
ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτει τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Προσφορά, που δεν περιλαμβάνει το σύνολο της προμήθειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της παρούσας Πρόσκλησης είναι η προμήθεια υλικών καθαριότητας των υπηρεσιών
της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & των Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) , συνολικού προϋπολογισμού 19.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(24%).
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία
μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή
Ποσειδώνος 14-16, Τ.Κ. 18531, 1 ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 12-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα έγγραφη
οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για την προμήθεια
υλικών καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων,
των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & των Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά,
σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση
Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών).
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο).
Η καταγραφή της τιμής της Προσφοράς των συμμετεχόντων δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄, που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα
υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση
του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η προσφορά του
συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
Ο προσφέρων, θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι:
1. Έγγραφη οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄) σε φάκελο
κλειστό.
2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει,
η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του Ν.4250/2014) χωρίς θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους
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της παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
(Υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’)
3.Απόσπασμα ποινικού μητρώου 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 εν λόγω οικονομικός φορέας.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε.,
Ι.Κ.Ε.), τον διαχειριστή,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα
πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση στην αρμόδια
αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού
πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν
την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (τηλέφωνα επικοινωνίας :
2132073701, 2132073715).
6. Τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται ανά τεχνική προδιαγραφή, όπως αυτές αναφέρονται στο
συνημμένο παράρτημα
Δ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την
έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4364/2016, που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της δι0ζήσεως,
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής Προκήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού,
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θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση,
ζ) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
η) τον τίτλο της σύμβασης, στην περίπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από το
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση
γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά
το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την
σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄.
Ε.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις της Περιφέρειας Αττικής.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Περιφέρεια Αττικής οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες
του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων ή
προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από
αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες
υποχρεώσεις.
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4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ή και κάθε
τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση των υλικών, που συνιστούν το
αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.
6. Στο κόστος προμήθειας περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, αμοιβής προσωπικού,
που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για την παράδοση των αντίστοιχων υλικών.
7. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της κάθε υπηρεσίας που αναφέρεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) της παρούσας πρόσκλησης και ο Ανάδοχος ευθύνεται
αποκλειστικά για την ασφαλή παράδοση και την ακεραιότητα των παραδιδόμενων υλικών.
ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1.
Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και για χρονικό διάστημα ενός έτους.
2.
Η παράδοση των αναφερομένων ειδών στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, θα γίνει τμηματικά ή
συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Ε. Πειραιά και των κοινών Υπηρεσιών της ΠΕ
Πειραιά & Νήσων, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ, αρμοδιότητας της ΠΕ
Πειραιά σύμφωνα με το Παράρτημα που θα επισυναφθεί στη σύμβαση που θα υπογράψει ο Προμηθευτής.
Η παράδοση των ειδών που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των ΒαθμολογικώνΕξεταστικών Κέντρων των Πανελλήνιων Εξετάσεων θα γίνει στα σημεία που αναφέρονται στον Πίνακα
Διευθύνσεων του Παραρτήματος Α’ της παρούσας. Η παράδοση των ειδών αυτών, θα πρέπει να
ολοκληρωθεί εντός των χρονικών ορίων που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία.
Η παράδοση των ειδών που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των Δ/νσεων της ΠΕ Πειραιά
και των κοινών υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής θα γίνεται στο χώρο
(γραφεία) των Διευθύνσεων που αναφέρονται στον Πίνακα Β’ Διευθύνσεων του Παραρτήματος Α’, σε
εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγγραφη παραγγελία της Διεύθυνσης
Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά προς τον προμηθευτή, με ευθύνη και έξοδα του
προμηθευτή.
3.
Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα αιτιολογείται, ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί για ίσο ή μικρότερο
χρόνο από τον αρχικό συμβατικό, μετά από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για τα είδη που προορίζονται να
καλύψουν τις ανάγκες των βαθμολογικών - εξεταστικών κέντρων των Πανελληνίων Εξετάσεων. Εάν λήξει ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς,
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
4.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία για την οποία εκτελεί την προμήθεια και την
επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 2 ή 3
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
5.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση που
για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των υλικών της παρούσας
διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των συγκεκριμένων υλικών
διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
6.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
7.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
Ζ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του «Αναδόχου» θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του, αφού πιστοποιηθεί η παραλαβή υλικών από την ανά
υπηρεσία αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, και υπό την
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προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από τον Νόμο
δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
-

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας
Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αναδόχου, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις:
-

-

Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 0,06% επί της καθαρής αξίας.
Χαρτόσημο 3% επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων
0,06% επί της καθαρής αξίας, υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.
Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (4% επί της καθαρής αξίας για προμήθειες
και 8% επί της καθαρής αξίας για παροχή υπηρεσιών).

Ο Φ.Π.Α. (24%) θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη, συνολικού ύψους 19.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019, Ειδικός Φορέας 07072 - ΚΑΕ 123101.
Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας των
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,
των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & του Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά.
O συνολικός προϋπολογισμός είναι 19.500.00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 15.725,81
χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.774,19€.
Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από το παρόν Παράρτημα ποσότητες,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του παρόντος Παραρτήματος,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 19.500€ συμπεριλαμβανόμενου του
ΦΠΑ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Παρακάτω παρατίθενται:
Α) Πίνακας Α, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα είδη των υλικών καθαριότητας καθώς και οι ποσότητες
τους,
Β) Πίνακας Β, όπου αναφέρονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά οι κοινές υπηρεσίες
των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & το Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
A/A

Περιγραφή Είδους

Μονάδα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΟ
ΛΕΥΚΟ
- 100% Λευκασμένος Χημικός
Πολτός
1

- Βάρος Ρολού 90 γραμμάρια ±
10%

Συσκευασία σάκος 40 Τεμαχ

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ
ΛΕΥΚΟ 500gr

3

- 100% Λευκασμένος Χημικός
Πολτός
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

4

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 20Χ30cm
ΤΥΠΟΥ WETEX

Τεμάχια

5

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
50X55cm (για καλαθάκι γραφείου)

Τεμάχια

6

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
60Χ80cm

Τεμάχια

2

Συσκευασία σάκος 12 Τεμαχ
Τεμάχια

8

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
80X110cm
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΙΔΩΤΗ
(τύπου WETTEX ) ΧΩΡΙΣ
ΚΟΝΤΑΡΙ

9

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΦΤΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ

Τεμάχια

10

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ)

Τεμάχιο των 4 λίτρων
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ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ
ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΤΥΠΟΥ

Τεμάχιο των 2 λίτρων

7

Τεμάχια
Τεμάχια

8

KLINEX
12

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ KLINEX

Τεμάχιο 1250 ml
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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΛΟ

Τεμάχιο των 4 λίτρων
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15
16
17
18
19

ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 Λίτρων
ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ
ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΔΟ
ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΡΕΣΑ ΣΤΙΦΤΗ
(ΣΕΤ)
ΚΑΛΥΚΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
L (PE)
ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ LATEX

Τεμάχια

Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια
Πακέτο 100 Τεμαχίων
Πακέτο 100 Τεμαχίων
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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΙΚΡΟ
6X12X2,5

22

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΦΑΝΕΛΑ
30Χ50cm

Τεμάχια

23

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΛΟ

Τεμάχιο των 4 λίτρων

24

ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 70gr

Τεμάχια

25

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΑΡΔΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

Τεμάχια

26

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Τεμάχια

27

ΑΛΚΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ 93Ο

μπουκάλι 250ml

28

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 300ml

Τεμάχια

20

29
30

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΌΧΙ
ΦΑΝΕΛΑ 30Χ50cm (μικροϊνών)
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑ

32

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 35Χ50εκ
ΒΕΝΖΙΝΗ (SOS ΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
400ml

33

ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95
βαθμών 200mlιατρικό

31

Τεμάχιο των 4 λίτρων
Τεμάχια

Τεμάχια
Τεμάχια
κιλά
τμχ
Τεμάχια

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που κάποιο είδος προσφέρεται σε διαφορετική μονάδα μέτρησης
από τις ως άνω αναγραφόμενες, αυτό θα πρέπει να δηλωθεί από τους προσφέροντες στην
Οικονομική τους προσφορά ως παρατήρηση. Σε κάθε περίπτωση η συνολική προσφερόμενη
ποσότητα δεν θα πρέπει να υπολείπεται της ζητούμενης από την παρούσα Διακήρυξη.
9

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Πειραιά
Τμήμα Αλιείας ΠΕ Πειραιά
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας &Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πειραιά & Νήσων
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Πειραιά
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιά & Νήσων
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π. Ε. Πειραιά
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
ΚΕΣΥ Πειραιά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ XAΡΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Α/Α: 1 ΚΑΙ 2, ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ
Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια «ειδών χάρτου
προσωπικής υγιεινής» για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Στα είδη χάρτου προσωπικής υγιεινής συμπεριλαμβάνονται το χαρτί υγείας, το χαρτί κουζίνας και οι
χειροπετσέτες.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης τα είδη χάρτου προσωπικής υγιεινής θα
αναφέρονται ως «προϊόντα».
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά Χαρακτηριστικά
Τα προϊόντα πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Η παραγωγή και η διάθεσή των προϊόντων στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
Η παραγωγή των προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά
Χαρτί υγείας
Το χαρτί υγείας πρέπει να είναι τουλάχιστον δίφυλλο.
Να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι
Το μήκος του ρολού να είναι τουλάχιστον 20m.
Να είναι απαλό στην επαφή με το δέρμα.
Χαρτί κουζίνας
Το χαρτί κουζίνας πρέπει να είναι τουλάχιστον δίφυλλο.
Να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι
Το βάρος του ρολού να είναι 450 – 500 γραμμάρια.
Να είναι απαλό στην επαφή με το δέρμα.
Χειροπετσέτες
Οι χειροπετσέτες πρέπει να είναι δίφυλλες.
Να είναι διπλωμένες, τύπου ζικ – ζακ.
Να είναι απαλές στην επαφή με το δέρμα.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
Τα προϊόντα δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
Τα προϊόντα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά.
Τα προϊόντα πρέπει να είναι απορροφητικά.
Τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από 100% λευκασμένο χημικό πολτό.
Συσκευασία
Το χαρτί υγείας θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική συσκευασία (προσυσκευασία). Κάθε
συσκευασία θα περιλαμβάνει 30 – 40 ρολά.
Το χαρτί κουζίνας θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική συσκευασία (προσυσκευασία). Κάθε
συσκευασία θα περιλαμβάνει 12 ρολά.
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Οι χειροπετσέτες θα είναι συσκευασμένες σε χάρτινη ή σε ανακυκλώσιμη πλαστική συσκευασία
(προσυσκευασία). Κάθε συσκευασία θα περιλαμβάνει 100 φύλλα.
Οι προσυσκευασίες των προϊόντων θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες, κλειστές και σφραγισμένες. Δεν θα
πρέπει να είναι σκισμένες και να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης.Το περιεχόμενο τους επίσης πρέπει να
είναι καθαρό και απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
Οι προσυσκευασίες των προϊόντων θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία)
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με
το άρθρο 65 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.
Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
Το είδος του προϊόντος που περιέχεται.
Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε
κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή πωλητής εγκατεστημένος
σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Το καθαρό βάρος του περιεχομένου.
Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του.
Ειδικότερα, για καθένα από τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον:
Στο χαρτί υγείας και το χαρτί κουζίνας το μήκος κάθε ρολού, ο αριθμός των τεμαχίων (φύλλων) που
περιλαμβάνει κάθε ρολό και ο αριθμός των στρώσεων κάθε φύλλου.
Στις χειροπετσέτες ο αριθμός των φύλλων που περιέχονται.
Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
Η επωνυμία του αναδόχου.
Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
Ο αριθμός της σύμβασης.

Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές
Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων να διενεργήσουν τους
απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των
γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του
προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία
που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων
περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
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Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους τα
μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 6.2. Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η
ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του Γενικού
Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται
βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές
προσφορές:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι:
-έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία
μεταβολή.
- το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
Σχετική Νομοθεσία
Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης
Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH).
Υ.Α. Ζ3/2810 (ΦΕΚ 1885/Β`/20.12.2004) Γενική Ασφάλεια Προϊόντων – Εναρμόνιση με την οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/995/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001.
Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 173).
………………………………………………..
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΓΑΝΤΙΑ

Α/Α: 5,6, 7, 17, 18, 19, 31, ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ
1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια των ειδών
«Σακούλες Απορριμμάτων» και «Γάντια καθαριότητας» για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη
διακήρυξη.
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Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης οι σακούλες απορριμμάτων και τα γάντια
καθαριότητας θα αναφέρονται ως «προϊόντα».
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Τα προϊόντα πρέπει να παράγονται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή των προϊόντων στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2.1.4. Τα προϊόντα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό και οι πρώτες
ύλες αλλά και οι ουσίες στο σύνολό τους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους, πρέπει να
συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
2.1.5. Τα γάντια καθαριότητας δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
2.1.6. Η ημερομηνία παραγωγής των γαντιών καθαριότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες
από την ημερομηνία παράδοσης.
2.2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Τα προϊόντα πρέπει να είναι καινούρια, αχρησιμοποίητα και χωρίς σχισίματα και τρύπες.
2.2.2. Οι σακούλες απορριμμάτων θα είναι:
α) μεγάλες και σκληρές, διαστάσεων 80cmx110cm
β) μαύρες και λεπτές, διαστάσεων 60 cmΧ80cm με μορφή απλών μεμονωμένων τεμαχίων και
γ) μαύρες και λεπτές, διαστάσεων 50cmX55cm (για καλαθάκι γραφείου) με μορφή ρολού σε
συνεχόμενη ακολουθία με διάτρητη γραμμή για την εύκολη αποκοπή τους.
δ) διαφανείς πλαστικές διαστάσεων 35Χ50εκ (με το κιλό)
2.2.3. Τα γάντια καθαριότητας θα είναι:
α) χοντρά, καθαριότητας μεγέθους Large
β) μιας χρήσης τύπου LATEX σε μεγέθη Small, Μedium και Large.
γ)μιας χρήσης τύπου (PE) σε μεγέθη Small, Μedium και Large.
3. Συσκευασία
3.1. Οι σακούλες απορριμμάτων θα συσκευάζονται σε ανακυκλώσιμη πλαστική συσκευασία κατά
προτίμηση των 10 τεμαχίων ή θα περικλείονται σε χάρτινη ταινία, σε περίπτωση που διατίθενται σε
ρολό (προσυσκευασία).
3.2. Τα γάντια καθαριότητας θα συσκευάζονται σε χάρτινη ή ανακυκλώσιμη πλαστική συσκευασία.
Ειδικά τα γάντια μιας χρήσης θα διατίθενται σε πακέτα των 100 τεμαχίων.
3.3. Οι προσυσκευασίες με τα προιόντα θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής
συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4. Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων πρέπει να είναι
σύμφωνη με το άρθρο 50 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία, το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και η ηλεκτρονική
διεύθυνση του κατασκευαστή εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ε.Ε., άλλως τα πλήρη στοιχεία της
επιχείρησης του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά.
• Η ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου.
• Το μέγεθος ή οι διαστάσεις του προϊόντος.
• Ειδικά για τα γάντια, να φέρουν σήμανση ποιότητας CE και να αναγράφεται η ημερομηνία
παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η περιγραφή του είδους.
• Το μέγεθος ή οι διαστάσεις του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
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• Ο αριθμός της σύμβασης.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων
να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη
λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών
απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα
να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν ελέγχους στις
εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα
προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους
ελέγχει τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.1.6. και 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 6.2. Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η
ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του
Γενικού Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των
δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές
προσφορές:
6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι :
-έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία
μεταβολή.
-ότι το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
7. Σχετική Νομοθεσία
7.1. Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7.2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης
Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH).
7.3. Υ.Α. Ζ3/2810 (ΦΕΚ 1885/Β`/20.12.2004) Γενική Ασφάλεια Προϊόντων – Εναρμόνιση με την
οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/995/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001.
7.4. Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
7.5. Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
………………………………………………………

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α: 3, 4, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 25, 26, 30, ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ
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Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους
«Εξοπλισμός και Αναλώσιμα Υλικά Καθαριότητας» για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Στον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά καθαριότητας συμπεριλαμβάνονται σφουγγάρια πιάτων,
σπογγοπετσέτες, σφουγγαρίστρες και ανταλλακτικά αυτών, σκούπες με παχύ πέλος και κοντάρια, κουβάδες,
φαράσια χωρίς κοντάρι, σφουγγαρίστρες επαγγελματικές ραφτές και ανταλλακτικά πανία, καρότσια
σφουγγαρίσματος επαγγελματικά τροχήλατα με ένα κάδο με λαβή και πρέσα στίφτη, κάλυκες για
επαγγελματική σφουγγαρίστρα και κοντάρια για επαγγελματική σφουγγαρίστρα.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά
καθαριότητας θα αναφέρονται ως «προϊόντα».
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά Χαρακτηριστικά
Τα προϊόντα πρέπει να παράγονται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Η παραγωγή και η διάθεσή των προϊόντων στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
Η παραγωγή των προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Σφουγγαρίστρα
Η σφουγγαρίστρα πρέπει να είναι νημάτινη.
Δεν πρέπει να αφήνει χνούδια και πρέπει να έχει μεγάλη απορροφητικότητα.
Θα πρέπει να έχει μηχανισμό για να βιδώνει σε κοντάρι και να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο
κοντάρι που θα επιλεγεί.
Να έχει αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά.
Σφουγγάρι πιάτων
Το σφουγγάρι πιάτων πρέπει να είναι μεσαίου μεγέθους.
Να είναι δύο όψεων και στην μία όψη να έχει συνθετικό σύρμα.
Να έχει υψηλή απορροφητικότητα.
Να είναι ιδανικό για καθαρισμό πιάτων και ποτηριών.
Σπογγοπετσέτα
Η σπογγοπετσέτα πρέπει να έχει υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει
χνούδι.
Να είναι κατάλληλη για καθαριότητα σε γραφεία, τοίχους, πλακάκια, είδη υγιεινής κ.ά.
Σκούπα με παχύ πέλος και κοντάρι
Η σκούπα πρέπει να είναι κανονικού μεγέθους.
Να έχει παχύ πέλος και το κοντάρι της να είναι πλαστικό.
Δεν πρέπει να μαδάει και πρέπει να σκουπίζει ομοιόμορφα.
Κουβάς
Ο κουβάς πρέπει να είναι πλαστικός.
Να έχει χωρητικότητα 2 λίτρα.
Να έχει ενσωματωμένο αφαιρούμενο εξάρτημα αποστράγγισης υγρών.
Να είναι κόκκινος.
Φαράσι χωρίς κοντάρι
Το φαράσι πρέπει να είναι πλαστικό.
.
Επαγγελματική Σφουγγαρίστρα και ανταλλακτικό πανί
Η σφουγγαρίστρα πρέπει να είναι νημάτινη με βάρος τουλάχιστον 300 γραμμάρια.
Η σφουγγαρίστρα δεν πρέπει να αφήνει χνούδια και πρέπει να έχει μεγάλη απορροφητικότητα.
Η σφουγγαρίστρα θα πρέπει να είναι ραφτή και να προσαρμόζεται εύκολα στους κάλυκες.
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Η σφουγγαρίστρα πρέπει να έχει αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά.
Καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικό τροχήλατο για ένα κάδο με λαβή και πρέσα στίφτη
Το καρότσι θα περιλαμβάνει μία ανθεκτική τροχήλατη βάση με λαβή για την μετακίνηση του και θα έχει
υποδοχή για έναν κάδο.
Ο κάδος πρέπει να είναι πλαστικός, αποσπώμενος και να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 25 λίτρα.
Στον κάδο πρέπει να ενσωματώνεται πρέσα στυψίματος.
Κάλυκας για επαγγελματική σφουγγαρίστρα
Ο κάλυκας πρέπει να είναι πλαστικός.
Ο κάλυκας πρέπει να είναι εύκολος στην χρήση και ανθεκτικός.
Ο κάλυκας πρέπει να προσαρμόζεται σε κοντάρι.
Κοντάρι για επαγγελματική σφουγγαρίστρα
Το κοντάρι πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 1,30 m.
Το κοντάρι πρέπει να είναι από αλουμίνιο.
Το κοντάρι πρέπει να είναι με βίδα και να εφαρμόζει απόλυτα στον κάλυκα.
Το κοντάρι πρέπει να έχει εργονομικές λαβές για εύκολο χειρισμό.
Τα προσφερόμενα κοντάρια για επαγγελματική σφουγγαρίστρα, οι κάλυκες και οι επαγγελματικές
σφουγγαρίστρες θα πρέπει να εφαρμόζουν μεταξύ τους.
Συσκευασία
Τα προϊόντα θα πρέπει να τοποθετηθούν ανά είδος σε κατάλληλες συσκευασίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι
κλειστές και σφραγισμένες. Δεν θα πρέπει να είναι σκισμένες και να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης.
Επισημάνσεις
Στην εξωτερική επιφάνεια της τελικής συσκευασίας ανά είδος προϊόντος, θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση
με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
Η επωνυμία του αναδόχου.
Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
Ο αριθμός των συσκευασιών – τεμαχίων που περιέχονται.
Ο αριθμός της σύμβασης.
Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην πλησιέστερη
ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους ελέγχει όσες από τις
απαιτήσεις της παραγράφου 2.2 μπορούν να ελεγχθούν μακροσκοπικά και τις απαιτήσεις συσκευασίας και
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές
προσφορές:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι:
- έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία
μεταβολή.
- το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί
αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν
εργαστηριακές δοκιμές. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση
των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα
ποσότητα.
Σχετική Νομοθεσία
Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης
Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH).
Υ.Α. Ζ3/2810 (ΦΕΚ 1885/Β`/20.12.2004) Γενική Ασφάλεια Προϊόντων – Εναρμόνιση με την οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/995/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001.
Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 173).

……………………………………………

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Α/Α: 23 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ
Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια «Ειδών προσωπικής
υγιεινής» για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Στα είδη προσωπικής υγιεινής συμπεριλαμβάνεται το υγρό σαπούνι χεριών.
Το σαπούνι χαρακτηρίζεται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ.1223/2009.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης τα είδη προσωπικής υγιεινής θα αναφέρεται
ως «προϊόν».
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά Χαρακτηριστικά
Το προϊόν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Η παραγωγή και η διάθεσή των προϊόντων στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
Η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
Το σαπούνι πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1223/2009, τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

18

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
Υγρό σαπούνι χεριών
Το σαπούνι θα διατίθεται σε υγρή μορφή.
Θα έχει ευχάριστο και διακριτικό άρωμα.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
Τα προϊόντα δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
Τα προϊόντα πρέπει να έχουν ουδέτερο pH για το δέρμα.
Για το υγρό σαπούνι χεριών πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για ορισμένες ουσίες που αναφέρονται
στο Κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.
Συσκευασία
Το υγρό σαπούνι χεριών θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με καπάκι και θα κλείνει
ερμητικά (προσυσκευασία). Σε κάθε συσκευασία θα περιέχεται 4 lt προϊόντος.
Οι προσυσκευασίες των προϊόντων θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης.
Η προσυσκευασία του υγρού σαπουνιού χεριών δε θα πρέπει να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και δε
θα πρέπει να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.
Οι προσυσκευασίες των προϊόντων θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία)
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
Επισημάνσεις
Για το υγρό σαπούνι η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση τους πρέπει να είναι
σύμφωνη με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 και το άρθρο 50 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.
Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του
προϊόντος.
Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος.
Ειδικότερα στο υγρό σαπούνι θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον το ακόλουθο:
Η ένδειξη για το χρόνο διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα.

Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς, δερματολογικούς και
μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι και τα σχετικά
στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
Η επωνυμία του αναδόχου.
Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
Ο αριθμός των συσκευασιών του ίδιου είδους που περιέχονται.
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Ο αριθμός της σύμβασης.
Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές
Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων να διενεργήσουν τους
απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των
γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του
προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία
που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων
περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους τις
απαιτήσεις των παραγράφων 2.1.7 και 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με
τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 6.1.2. και 6.2.2. Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων
και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΟΦ,
όσον αφορά το υγρό σαπούνι. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται
βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με την τεχνική
προσφορά:
Για το υγρό σαπούνι:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της
προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι:
- το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
-το προϊόν είναι καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει τον
αριθμό καταχώρησης του.
Σχετική Νομοθεσία
Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης
Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH).
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 30ής Νοεμβρίου
2009 για τα καλλυντικά προϊόντα(αναδιατύπωση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 22ας Μαΐου 2012
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16 ης Δεκεμβρίου 2008 για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ.
1907/2006 (Ενοποιημένο κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
……………………………………………….
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α/Α: 13 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ
1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «υγρό
καθαριστικό γενικής χρήσης» για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης θα
αναφέρεται ως «προϊόν».
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Το προϊόν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004.
2.1.5. Το προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες.
2.1.6. Το προϊόν δεν πρέπει να χρειάζεται ξέβγαλμα.
2.1.7. Το προϊόν πρέπει να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνη.
2.1.8. Η δοσολογία για γενικό καθαρισμό (συνήθη χρήση) να μην υπερβαίνει τα 5ml/lt νερού.
2.1.9. Η ημερομηνία παραγωγής του δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την
ημερομηνία παράδοσης.
2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να είναι υγρό.
2.2.2. Το προϊόν δεν πρέπει να αναδύει δυσάρεστες οσμές.
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή.
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Η περιεκτικότητα σε μη ιονικά τασιενεργά, σε ανιονικά τασιενεργά, σε φωσφορικές ενώσεις και
σε απολυμαντικό παράγοντα να είναι μικρότερη από 5%.
2.3.2. Το προϊόν δεν πρέπει να είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη).
2.3.3. Το προϊόν δεν πρέπει να είναι ερεθιστικό και επιβλαβές για το δέρμα.
3. Συσκευασία
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3.1. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη (προσυσκευασία) με
πλαστικό καπάκι και θα κλείνει ερμητικά.
3.2. Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται τουλάχιστον 1000ml προϊόντος.
3.3. Η συσκευασία θα είναι καινούρια, κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα
πρέπει να έχει σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζει διαρροή του προϊόντος.
3.4. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4. Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι
σύμφωνη με το άρθρο 11 του Κανονισμού 648/2004 (ΕΚ), την ΥΑ 381/2005 και το άρθρο 50 των
Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και αριθμός
τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
• Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου από όπου μπορεί
να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος.
• Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
• Η σύνθεση (χημική ονομασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν).
• Οδηγίες χρήσης.
• Ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και οδηγίες
προφύλαξης).
• Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777».
• Η ημερομηνία παραγωγής.
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση στην
ελληνική γλώσσα με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων
να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη
λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών
απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα
να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν ελέγχους στις
εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα
προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους τις
απαιτήσεις των παραγράφων 2.1.9. και 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το
αρμόδιο εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και
τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση
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αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα
ποσότητα.
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με την
τεχνική του προσφορά:
6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
6.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
-Ο προμηθευτής διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι
επικαιροποιημένο, και θα το προσκομίσει στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο
στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής.
-To υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
-Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό ΕΚ
1272/2008, όπως ισχύει.
- Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των προσφερομένων απορρυπαντικών προϊόντων στο Ενιαίο
Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ), σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός
1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.
7. Σχετική Νομοθεσία
7.1. Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7.2. Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις
7.3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης
Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH).
7.4. Κανονισμός (ΕΚ)αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 31ης
Μαρτίου 2004σχετικά με τα απορρυπαντικά, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7.5. ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992) «Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως του ΑΧΣ
και καθιέρωση συστήματος καταχωρήσεως των απορρυπαντικών και των προϊόντων καθαρισμού»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7.6. ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και για τον καθορισμό
μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά».
7.7. Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης Δεκεμβρίου
2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Ενοποιημένο κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
7.8. Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
7.9. Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
……………………..

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
(Α/Α 10, 11, 12, 20, 28, ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ)
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Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια των ειδών
«Απορρυπαντικά και Απολυμαντικά», για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Στα είδη «απορρυπαντικά» συμπεριλαμβάνονται τα, υγρό τζαμιών, υγρό πιάτων και «κρέμα καθαρισμού
επιφανειών χωρίς χλώριο».
Στα είδη «απολυμαντικά» συμπεριλαμβάνεται η χλωρίνη
Τα απορρυπαντικά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004.
Τα απολυμαντικά της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ορίζονται ως απολυμαντικά που δεν προορίζονται
για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα (Τύπος 2), όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V του
Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά θα
αναφέρονται ως «προϊόντα».
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά Χαρακτηριστικά
Τα προϊόντα πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Η παραγωγή και η διάθεσή των προϊόντων στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
Η παραγωγή των προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
Τα απορρυπαντικά πρέπει να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004.
Τα απολυμαντικά πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 528/2012.
Τα προϊόντα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση στις επιφάνειες για τις οποίες προορίζονται.
Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να είναι τοξικά για τον άνθρωπο ή επιβλαβή για το περιβάλλον.
Στα προϊόντα όπου αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής τους (υγρό πιάτων), αυτή δεν θα πρέπει να
είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
Η μορφή του κάθε είδους απορρυπαντικού πρέπει να είναι η ακόλουθη:
Το καθαριστικό τζαμιών να είναι σε υγρή μορφή.
Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων να είναι συμπυκνωμένο.
Η κρέμα καθαρισμού επιφανειών χωρίς χλώριο θα είναι υγρή και παχύρευστη με κρεμώδη υφή και
μικρόκοκκους.
Η χλωρίνη πρέπει να είναι σε υγρή μορφή.
Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
Τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι ερεθιστικά και επιβλαβή για το δέρμα.
Στο υγρό πιάτων και στην κρέμα καθαρισμού επιφανειών χωρίς χλώριο η περιεκτικότητα σε μη
ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες πρέπει να είναι μικρότερη από 5%.
Στο υγρό πιάτων και στην κρέμα καθαρισμού επιφανειών χωρίς χλώριο η περιεκτικότητα σε ανιονικά
τασιενεργά πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% και κάτω από 15%.
Στη χλωρίνη η περιεκτικότητα σε λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο πρέπει να είναι
μικρότερη από 5%.
Συσκευασία
Τα προϊόντα θα είναι συσκευασμένα σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι
(προσυσκευασία) και θα κλείνει ερμητικά. Ειδικότερα, το υγρό καθαριστικό τζαμιών και το διαλυτικό
αλάτων θα φέρουν ψεκαστήρα.
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Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται:
Στο καθαριστικό τζαμιών τουλάχιστον 500ml προϊόντος.
Στο υγρό απορρυπαντικό πιάτων τουλάχιστον 4lt προϊόντος.
Στην κρέμα καθαρισμού επιφανειών χωρίς χλώριο τουλάχιστον 300ml προϊόντος.
Στη χλωρίνη τουλάχιστον 2lt προϊόντος (οικονομική συσκευασία).
Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει
να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.
Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής για παλετοποίηση.
Επισημάνσεις
Για τα απορρυπαντικά η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του προϊόντος, πρέπει
να είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 και το άρθρο 50 των Κανόνων
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
Για τα απολυμαντικά η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του προϊόντος, πρέπει
να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕE) 528/2012 και το άρθρο 50 των Κανόνων
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και αριθμός
τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
 Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
 Η σύνθεση (χημική ονομασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν).
 Οδηγίες χρήσης.
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του
προϊόντος.
 Ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και οδηγίες
προφύλαξης).
 Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777».
Ειδικότερα στα απορρυπαντικά θα πρέπει να αναγράφονται επιπλέον τα ακόλουθα:
 Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου από όπου μπορεί
να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος.
Ειδικότερα στα απολυμαντικά θα πρέπει να αναγράφονται επιπλέον τα ακόλουθα:
Ο αριθμός έγκρισης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή (ΕΟΦ).
Το είδος σκευάσματος (π.χ. υγρό συμπύκνωμα, κόκκοι, σκόνη, στερεό κ.λπ).
Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.
Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων ανεπιθύμητων παρενεργειών.
Ο χρόνος διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα.
Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
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Ο αριθμός των συσκευασιών του ίδιου είδους που περιέχονται.
Ο αριθμός της σύμβασης.
Διενεργούμενοι Έλεγχοι

Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές
Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων να διενεργήσουν τους
απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των
γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του
προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία
που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων
περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους τις
απαιτήσεις των παραγράφων 2.1.8. και 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με
τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 6.2.2. Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η
ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται, μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του Γενικού
Χημείου του Κράτους, όσον αφορά τα απορρυπαντικά ή με το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΟΦ για τα
απολυμαντικά. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με την τεχνική
του προσφορά:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους
της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
-Ο προμηθευτής διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι
επικαιροποιημένο, και θα το προσκομίσει στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο
στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής.
-To υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
-Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των προσφερομένων προϊόντων είναι σύμφωνες με τον
κανονισμό ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
-Για τα απορρυπαντικά:
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Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των προσφερομένων απορρυπαντικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο
Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ), σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός
1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.
-Για τα απολυμαντικά:
Υπάρχει για κάθε προσφερόμενο απολυμαντικό προϊόν η σχετική άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ή έχει
κατατεθεί αίτηση ανανέωσης αυτής.
Σχετική Νομοθεσία
Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18 ης Δεκεμβρίου
2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων
(REACH).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 31 ης Μαρτίου
2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992) «Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως του ΑΧΣ και
καθιέρωση συστήματος καταχωρήσεως των απορρυπαντικών και των προϊόντων καθαρισμού», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και για τον καθορισμό μέτρων
ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά».
Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16 ης Δεκεμβρίου 2008 για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ.
1907/2006 (Ενοποιημένο κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 22ας Μαΐου 2012
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 173).
…………………….
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
Α/Α: 24 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ
1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια «υδρόφιλου
βαμβακιού» για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το υδρόφιλο βαμβάκι θα αναφέρεται ως
«προϊόν».
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
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2.1.1. Τo προϊόν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4. Το προϊόν δεν πρέπει να προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα.
2.2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να είναι λευκό ή υπόλευκο.
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να είναι διπλωμένο τύπου ζικ – ζακ ή προκομμένο.
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλό στην επαφή με το δέρμα.
2.2.4. Το προϊόν πρέπει να δείχνει μια σχετική αντίσταση στο τράβηγμα.
2.2.5. Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει ξένα σώματα. Τα όποια ξένα σώματα παρατηρηθούν θα πρέπει
να είναι ελάχιστα και να χαρακτηρίζονται ως υπολείμματα του περικαρπίου ή σπόρων που
προέρχονται από την πρώτη ύλη.
2.2.6. Το προϊόν δεν πρέπει να παράγει μεγάλη ποσότητα σκόνης όταν τινάσσεται.
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Τα χαρακτηριστικά, η ταυτοποίηση και οι έλεγχοι του προϊόντος περιγράφονται στην ισχύουσα
έκδοση της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.
3. Συσκευασία
3.1. Το βαμβάκι θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική διαφανή συσκευασία (προσυσκευασία) των 70
ή 100 γραμμαρίων.
3.2. Οι προσυσκευασία του βαμβακιού θα είναι κλειστή και σφραγισμένη. Δεν θα πρέπει να είναι
σκισμένη και να παρουσιάζει ίχνη παραβίασης.
3.3. Οι προσυσκευασίες του προϊόντος θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής
συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4. Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων πρέπει να είναι
σύμφωνη με το άρθρο 50 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία, το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και την ηλεκτρονική
διεύθυνση του κατασκευαστή εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ε.Ε., άλλως του εισαγωγέα ή του
υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά, από τα οποία να προκύπτουν τα πλήρη
στοιχεία της επιχείρησης. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται ηλεκτρονική διεύθυνση, πρέπει να
αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση.
• Η ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου.
• Ο αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή όποιο άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή του.
• Η σήμανση συμμόρφωσης προς την Ενωσιακή νομοθεσία CE.
Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με μικροβιολογικούς
ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα
πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων
να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη
λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών
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απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα
να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν ελέγχους στις
εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα
προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους τα
μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις
συσκευασίας και
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το
αρμόδιο εργαστήριο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Το κόστος των εργαστηριακών
εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε
άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συμφωνηθείσα ποσότητα.
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές
προσφορές:
6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
6.2. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής βρίσκεται στην Ελλάδα Υπεύθυνη δήλωση στην οποία
αναγράφεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ι/Π του ΕΟΦ.
6.3. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός Ελλάδας Υπεύθυνη δήλωση του διακινητή στην
οποία να αναγράφεται ότι έχει βεβαίωση διακίνησης του προϊόντος από Κοινοποιημένο Οργανισμό
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπ. Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32Β/16-1-2004 και έχει
κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ.
6.4. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του προϊόντος που να περιλαμβάνει τις απαιτήσεις ελέγχων
σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.
7. Σχετική Νομοθεσία
7.1. Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7.2. Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
7.3. Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
7.4. Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων.
7.5. Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β`/02.10.2009) Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
7.6. Οδηγία 2007/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου
2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα, της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ
του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων
στην αγορά.
…………………………..
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΛΟΣΙΟΝ 93 ΒΑΘΜΩΝ
(Α/Α: 27 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ)
Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους
«Αλκοολούχα λοσιόν 93 βαθμών», για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Η αλκοολούχα λοσιόν ορίζεται ως βιοκτόνο προϊόν για την υγιεινή του ανθρώπου (Τύπος 1), όπως
αναφέρεται στο Παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης η αλκοολούχα λοσιόν 93 βαθμών θα αναφέρεται ως
«προϊόν».
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά Χαρακτηριστικά
Το προϊόν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
Η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
Το προϊόν πρέπει να έχει αντισηπτική και απολυμαντική δράση.
Το προϊόν δεν πρέπει να προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα.
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
Το προϊόν πρέπει να έχει υγρή μορφή.
Το προϊόν πρέπει να είναι διαυγές και μπορεί να είναι άχρωμο ή και με χρώμα.
Το προϊόν πρέπει να έχει χαρακτηριστική οσμή οινοπνεύματος.
Το προϊόν πρέπει να εξατμίζεται εύκολα.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
Οι περιεχόμενες δραστικές ουσίες στο προϊόν πρέπει να είναι καταχωρημένες στο παράρτημα I του
Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.
Για ορισμένες ανησυχητικές ουσίες στο προϊόν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.
Συσκευασία
Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία) και θα κλείνει
ερμητικά.
Σε κάθε προσυσκευασία θα περιέχονται τουλάχιστον 200ml προϊόντος.
Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει
να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.
Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής για παλετοποίηση.
Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του προϊόντος, πρέπει να είναι σύμφωνη με
το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 528/2012 και το άρθρο 50 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
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Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
Ο οινοπνευματικός βαθμός 93.
Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
Η σύνθεση (χημική ονομασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν).
Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του
προϊόντος.
Ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και οδηγίες προφύλαξης).
 Η φράση «Μακριά από παιδιά» και το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων
Ο αριθμός έγκρισης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή (ΕΟΦ).
Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί (π.χ. καθαρισμό χεριών, εντριβές κ.λπ.).
Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 Ο αριθμός των συσκευασιών του ίδιου είδους που περιέχονται.
 Ο αριθμός της σύμβασης.
Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές
Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων να διενεργήσουν τους
απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των
γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του
προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία
που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων
περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους τις
απαιτήσεις της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 6.2.2. Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η
ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται, μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΟΦ. Το
κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο
οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η
αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
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Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με την τεχνική
του προσφορά:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους
της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
-Ο προμηθευτής διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι
επικαιροποιημένο, και θα το προσκομίσει στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο
στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής.
-To υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
-Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προσφερόμενου προϊόντος είναι σύμφωνες με τον
κανονισμό ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: Υπάρχει για το προϊόν η σχετική άδεια κυκλοφορίας από
τον ΕΟΦ ή έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσης αυτής.
Σχετική Νομοθεσία
Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18 ης Δεκεμβρίου
2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων
(REACH).
Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16 ης Δεκεμβρίου 2008 για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ.
1907/2006 (Ενοποιημένο κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Νόμος 2969/2001 (Φ.Ε.Κ. 281/Α/18-12-2001) Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.
ΚΥΑ Αριθμ. 3006682/1105/0029 (Φ.Ε.Κ. 528/Β/27-04-2010) για τις Μετουσιωτικές ύλες αιθυλικής
αλκοόλης.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 22ας Μαΐου 2012
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 173).
……………………………………………….
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ
Α/Α: 22 & 29 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ
1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους
«Ξεσκονόπανα» για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Στα ξεσκονόπανα συμπεριλαμβάνονται τα ξεσκονόπανα φανέλα και τα ξεσκονόπανα μικροϊνών.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης τα ξεσκονόπανα φανέλα και τα ξεσκονόπανα
μικροϊνών θα αναφέρονται ως «προϊόντα».
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Τα προϊόντα πρέπει να παράγονται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή των προϊόντων στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Η παραγωγή των προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.2. Ειδικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Ξεσκονόπανο φανέλα
• Το ξεσκονόπανο φανέλα πρέπει να έχει υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να
αφήνει χνούδι.
• Το ξεσκονόπανο φανέλα πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 30 x 50 εκατοστά έως και 40 x 60
εκατοστά.
2.2.2. Ξεσκονόπανο μικροϊνών
• Το ξεσκονόπανο μικροϊνών πρέπει να έχει υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς
να αφήνει χνούδι.
• Το ξεσκονόπανο μικροϊνών πρέπει να είναι γενικής χρήσης.
• Το ξεσκονόπανο μικροϊνών πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 32 x 32 εκατοστά έως και 40 x 60
εκατοστά.
3. Συσκευασία
Τα προϊόντα θα πρέπει να τοποθετηθούν ανά είδος σε κατάλληλες συσκευασίες, οι οποίες θα πρέπει να
είναι κλειστές και σφραγισμένες. Δεν θα πρέπει να είναι σκισμένες και να παρουσιάζουν ίχνη
παραβίασης.
4. Επισημάνσεις
Στην εξωτερική επιφάνεια της τελικής συσκευασίας ανά είδος προϊόντος, θα πρέπει να υπάρχει
επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών – τεμαχίων που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους
ελέγχει όσες από τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2 μπορούν να ελεγχθούν μακροσκοπικά και τις
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις
τεχνικές προσφορές:
6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
6.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of
Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να
ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές. Το
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κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο
οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η
αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
7. Σχετική Νομοθεσία
7.1. Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7.2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης
Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH).
7.3. Υ.Α. Ζ3/2810 (ΦΕΚ 1885/Β`/20.12.2004) Γενική Ασφάλεια Προϊόντων – Εναρμόνιση με την
οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/995/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001.
7.4. Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
7.5. Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
……………………………………………..
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
Α/Α 32 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ
1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια καθαρής
βενζίνης, για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης η καθαρή βενζίνη θα αναφέρεται ως «προϊόν».
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Η παραγωγή, η διάθεση, η εμπορία, η κυκλοφορία και η διανομή του προϊόντος πρέπει να
γίνεται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις με τον προβλεπόμενο τρόπο και τα προβλεπόμενα
μέσα σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να έχει υγρή μορφή.
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να είναι άχρωμο ή ελαφρά χρωματισμένο και διαυγές.
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να έχει την χαρακτηριστική οσμή του είδους.
3. Συσκευασία
3.1. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι
(προσυσκευασία) και θα κλείνει ερμητικά.
3.2. Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται τουλάχιστον 400ml προϊόντος.
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε
θα πρέπει να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4. Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του προϊόντος, πρέπει να είναι
σύμφωνη με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 και το άρθρο 50 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και αριθμός
τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
• Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
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• Ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και οδηγίες
προφύλαξης).
• Η σύνθεση (χημική ονομασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν).
• Οδηγίες χρήσης.
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών του ίδιου είδους που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων
να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη
λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών
απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα
να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν ελέγχους στις
εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα
προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους τις
απαιτήσεις της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 6.2.2. Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και
η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται, μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του
Γενικού Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των
δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με την τεχνική
του προσφορά:
6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
6.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
-Ο προμηθευτής διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι
επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’
αριθ. 2015/830, όπως ισχύουν, και θα το προσκομίσει στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον
ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής.
-To υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
-Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των προσφερομένων προϊόντων είναι σύμφωνες με τον
κανονισμό ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει.
6.3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του
προσφερόμενου προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ), σύμφωνα με το άρθρο 45
του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.
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7. Σχετική Νομοθεσία
7.1. Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7.2. Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
7.3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης
Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH).
7.4. Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης Δεκεμβρίου
2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Ενοποιημένο κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
7.5. Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
7.6. Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
…………………………………………………..
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95 ΒΑΘΜΩΝ
Α/Α : 33 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ
1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους
«Καθαρό Οινόπνευμα 95 βαθμών», για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Το καθαρό οινόπνευμα ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου 2969/2001.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το καθαρό οινόπνευμα 95 βαθμών θα
αναφέρεται ως «προϊόν».
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Το προϊόν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να έχει αντισηπτική και απολυμαντική δράση.
2.1.5. Το προϊόν δεν πρέπει να προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα.
2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να έχει υγρή μορφή.
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να είναι άχρωμο και διαυγές.
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να έχει χαρακτηριστική οσμή οινοπνεύματος.
2.2.4. Το προϊόν πρέπει να εξατμίζεται εύκολα.
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Στο προϊόν η αιθυλική αλκοόλη ή αιθανόλη 95ο περιέχει 94,7% κατ΄ όγκον ή 92,7% κατά βάρος
αιθυλική αλκοόλη.
2.3.2. Το προϊόν έχει πυκνότητα 0,8 g/ml.
2.3.3. Το προϊόν έχει σημείο βρασμού στους 78,4οC.
3. Συσκευασία
3.1. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία) και
θα κλείνει ερμητικά.
3.2. Σε κάθε προσυσκευασία θα περιέχονται τουλάχιστον 200ml προϊόντος.
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε
θα πρέπει να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
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4. Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του προϊόντος, πρέπει να είναι
σύμφωνη με τα όσα αναφέρονται στην με Αρ. πρωτ. 3002969/493/13 – 02 - 2008 εγκύκλιο του Γενικού
Χημείου του Κράτους και το άρθρο 50 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Η ονομασία της ουσίας «Αιθανόλη».
• Ο οινοπνευματικός βαθμός 95.
• Το όνομα, η πλήρης διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του εμφιαλωτή.
• Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
• Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του
προϊόντος.
• Η ένδειξη κινδύνου «F Πολύ εύφλεκτο»
• Οι φράσεις ασφαλούς χρήσης:
- Μακριά από παιδιά.
- Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο
- Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.
• Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων
• Ο αριθμός ΕΚ 200-578-6 και η ένδειξη «Ετικέτα Ε.Κ.».
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών του ίδιου είδους που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων
να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη
λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών
απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα
να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν ελέγχους στις
εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα
προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους τις
απαιτήσεις της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 6.2.2. Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και
η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται, μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του
Γενικού Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των
δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με την τεχνική
του προσφορά:
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6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
6.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
-Ο προμηθευτής διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι
επικαιροποιημένο, και θα το προσκομίσει στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο
στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής.
-To υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
-Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό ΕΚ
1272/2008, όπως ισχύει.
6.3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του
προσφερόμενου προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ), σύμφωνα με το άρθρο 45
του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.
7. Σχετική Νομοθεσία
7.1. Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7.2. Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
7.3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης
Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH).
7.4. Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης Δεκεμβρίου
2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Ενοποιημένο κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
7.5. Νόμος 2969/2001 (Φ.Ε.Κ. 281/Α/18-12-2001) Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.
7.6. ΚΥΑ Αριθμ. ΔΕΦΚ Γ 5005900ΕΞ2012 (Φ.Ε.Κ. 477/Β/28-02-2012) για τις άδειες εμφιάλωσης
καθαρού και φωτιστικού οινοπνεύματος.
7.7. Η Αρ. πρωτ. 3002969/493/13.02.2008 εγκύκλιος του Γενικού Χημείου του Κράτους, σχετικά με
την Επισήμανση και συσκευασία εμφιαλωμένου φωτιστικού και καθαρού οινοπνεύματος.
7.8. Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
7.9. Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..
Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...
email ………………………………………………………………………………………………...
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
A/A

Περιγραφή Είδους

Μονάδα

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ
ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ
- 100% Λευκασμένος Χημικός
Πολτός
1

- Βάρος Ρολού 90 γραμμάρια ±
10%

Συσκευασία σάκος 40 Τεμαχ

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ
ΛΕΥΚΟ 500gr

3

- 100% Λευκασμένος Χημικός
Πολτός
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

4

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 20Χ30cm
ΤΥΠΟΥ WETEX

Τεμάχια

5

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50X55cm
(για καλαθάκι γραφείου)

Τεμάχια

6

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60Χ80cm

Τεμάχια

2

7
8

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80X110cm
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΙΔΩΤΗ
(τύπου WETTEX ) ΧΩΡΙΣ
ΚΟΝΤΑΡΙ

Συσκευασία σάκος 12 Τεμαχ
Τεμάχια

Τεμάχια
Τεμάχια

11

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΦΤΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ
ΧΕΡΙ)
ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ
ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΤΥΠΟΥ
KLINEX

12

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ KLINEX

Τεμάχιο 1250 ml

13

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΛΟ

Τεμάχιο των 4 λίτρων

14

ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 15
Λίτρων ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ

Τεμάχια

15

ΚΑΡΟΤΣΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Τεμάχια

9
10

Τεμάχια
Τεμάχιο των 4 λίτρων
Τεμάχιο των 2 λίτρων

39

16

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΔΟ
ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΡΕΣΑ
ΣΤΙΦΤΗ (ΣΕΤ)
ΚΑΛΥΚΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ L (PE)
ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ LATEX

17
18
19

Τεμάχια
Τεμάχια
Πακέτο 100 Τεμαχίων
Πακέτο 100 Τεμαχίων

21

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΙΚΡΟ
6X12X2,5

22

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΦΑΝΕΛΑ
30Χ50cm

Τεμάχια

23

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΛΟ

Τεμάχιο των 4 λίτρων

24

ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 70gr

Τεμάχια

25

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΑΡΔΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

Τεμάχια

26

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Τεμάχια

20

27

ΑΛΚΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ 93

28

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 300ml

29
30

Τεμάχιο των 4 λίτρων
Τεμάχια

Ο

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΌΧΙ
ΦΑΝΕΛΑ 30Χ50cm (μικροϊνών)
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑ

32

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 35Χ50εκ
ΒΕΝΖΙΝΗ (SOS ΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
400ml

33

ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95
βαθμών 200mlιατρικό

31

μπουκάλι 250ml
Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια
κιλά
τμχ
Τεμάχια

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)
……………€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως):
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (24%)
(αριθμητικώς)

……………€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (24%) (ολογράφως):
.
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………€
[ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ:
15.725,81 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%) & 19.500,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)] .

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180)
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
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Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………
Κατάστημα
…………………………
(Δ/νση: οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)
Ημερομηνία έκδοσης…………………..
ΕΥΡΩ ………………………..
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 18531,
Πειραιάς.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως υπέρ:
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ………………. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………………..οδός …………. αριθμός … ΤΚ
………..
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
1)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
2)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
3)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την
καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό …….. που αφορά στον Διαγωνισμό με ημερομηνία
διενέργειας ………………… για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, καθώς και του ΚΕΣΥ
Πειραιά και το οποίο καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την αρ.
πρωτ. …………… Πρόσκληση.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτηση μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει έως ……………………..,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από τον
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης των υλικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Υπόδειγμα 1)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθμός:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6

1. υποβάλλω συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας των υπηρεσιών
της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, των Δ/νσεων
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & των Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά,
συνολικού προϋπολογισμού 19.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
2. η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης, των οποίων
έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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