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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ. 11 Π
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΠΡΟΒΑΙΝΔΙ ΣΗΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ (ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ) ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 11Π
ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΑΓΚΤΛΩΝ TURIS» (ΓΙΑ
ΓΙΟΤΡΗΘΡΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΔΚΣΟΜΗ ΠΡΟΣΑΣΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ
ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΟΡΟΤ)- (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV 44423000-1)
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά με ταυτόχρονη παραχώρηςη
ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΣΔΥΝΙΚΔ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ

Ηκεξνκελία

Ηκεξνκελία

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

απνζηνιήο

δεκνζίεπζεο

γηα

ζηνλ

αλάξηεζε

εκεξήζην

ζηε

ηύπν

ΓΙΑΤΓΔΙΑ
ΝΑΙ

ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ

18-02-2016

20-02-2015

ΠΡΟΦΟΡΑ
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο :
1.1.

Ρνπ Λ.3329/05 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»

1.2.

Ρνπ Λ.2955/01 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π. θαη
άιιεο δηαηάμεηο»

1.3.

Ρνπ Λ.2286/95 «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»
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1.4.

Ρνπ Λ.2362/95 «Ξεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ θ.ι.π.»

1.5.
Ρν Ξ.Γ.118 ΦΔΘ150/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)»
16PROC003849608
2016-02-18
1.6.

Ρν άξζξν 24 ηνπ Λ.2198/94 «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο»ζην εηζφδεκα απφ
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο.

1.7.

Ρν Λ.3886/2010 πεξί Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ −
Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25 εο
Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ
Δπξσπατθνχ

1.8.

Ρελ ππ’αξηζκ. Απφθαζε 2/05-02-2015 (ζέκα 28ν ) απφθαζε Γ.Π. ηνπ Γελ.
Λνζνθνκείνπ Σαλίσλ.

1.9

Ρελ κε Α.Ξ. 5903/9-8-2011 Δγθχθιην ηεο ΔΞ ζχκθσλα κε ηελ νπνία δφζεθε ε
δπλαηφηεηα απφ ηελ ΔΞ ζηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 3580/2007 (Λνζνθνκεία
) γηα ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηεο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ λα πξνβαίλνπλ ζε δηαγσληζηηθέο
δηαδηθαζίεο θαη κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ 45.000,00 € ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 27, παξ.11 ηνπ Λ.
3867/2010 ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ άιιν φξγαλν.

1.10

Ρν Λ. 4281/2014 «Κέηξα Πηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 160/Α’/08-082014).

1.11

πνπξγηθή Απφθαζε Γ8δ/Γ.Ξ./1348/ΦΔΘ 32/16.01.2004

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε ΔΟΩ ειεχζεξν, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά

(ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη πςειόηεξε

απηήο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ), γηα ηελ πξνκήζεηα ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ
ΓΙΟΤΡΗΘΡΙΚΗ ΔΞΑΥΝΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ (ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΑ) ηνπ
Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Σαλίσλ.
Ν Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο
απηήο ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν.
Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ Γηαγσληζκφ γηα κέξνο ή γηα ην ζχλνιν ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ πξέπεη λα ππνβάιινπλ δαθηπινγξαθεκέλε πξνζθνξά ζηελ Διιεληθή
γιψζζα κε αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο.
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

16PROC003849608 2016-02-18
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

σνοπτικός (Πρότειρος) Διαγωνισμός

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Η σσμυερότερη τιμή
ΠΔΜΠΣΗ 17-03-2016, ώπα 10.00 πμ.

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
ΠΡΟΜΗΘEΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΧΝ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ
ΓΙΟΤΡΗΘΡΙΚΗ ΔΞΑΥΝΧΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ –

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

TURIS- (ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΧΙΜΑ)
Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

1311

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

Προϋπολογισμός : 23.370,00 εσρώ σσμπ. Φ. Π. Α.
Προϋπολογισμός : 19.000,00 εσρώ άνεσ Φ.Π.Α.

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

1 ΕΣΟ – 365 ημέρες

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΔΩ
α) Πηελ παξνχζα πξνκήζεηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ.118/2007.
β) Πηελ Νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θσδηθφο

ηνπ είδνπο

ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ, φηαλ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία απηφ ζα δειψλεηαη κε ππεχζπλε
δήισζε.
γ) Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ή γηα θάζε δεηνχκελν
είδνο, ρσξίο Φ.Ξ.Α. θαη κε Φ.Ξ.Α. .
δ)
κ.κ.

Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κέρξη ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 16-03-2016 θαη ψξα 14:00
κε

νπνηαλδήπνηε

πεξηέξρνληαη ζηελ

ηξφπν

επί

απνδείμεη,

κε

ηελ

πξνυπφζεζε

φηη

απηέο

παξαπάλσ ππεξεζία κέρξη ηελ παξαπάλσ εκέξα θαη ψξα, κε επζχλε

ηνπ πξνζθέξνληνο. Ξξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη
ψξα, είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ πεξεζία δελ ζα
ιακβάλνληαη ππφςε, θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο.
ε) Πηνλ θχξην θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο
1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα
2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ
3. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο
4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
5. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα - πξνζθέξνληνο
Πηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηξείο επί κέξνπο
αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη, κε ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη
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ζπγθεθξηκέλα:
Α.
Φάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ
16PROC003849608
2016-02-18
Β.

Ρα ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ
ΞΟΝΠΦΝΟΑ».Πεκεηψλεηαη φηη επί πνηλή απφξξηςεο ζην θάθειν απηφ δελ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Γ.

Ρα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απνξξίςεσο,

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν,
κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ».Πε πεξίπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεία
ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ
θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο
θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ.
Γ.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
α.

Ρα είδε πνπ ζα παξαδνζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα ίδηα κε ηα

πξνζθεξζέληα, φπσο απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη ζηα
πξνζπέθηνπο.
β.

Ζ παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηνχ,

ζε πιήξε ιεηηνπξγία, θαη αθνχ πξνεγεζνχλ φινη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη,
νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθψλ
ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κεηά ηελ
πιήξε ζχλδεζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ κεραλήκαηνο ζα αθνινπζήζεη
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία γηα δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ.
γ.

Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν

πιηθφ θαη ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε
εληνιέο ή ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ
εθπιεξψλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
δ.

Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα

επηηξνπή ππαιιήισλ ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ε νπνία αθνχ ειέγμεη ηελ πνηφηεηα, πνζφηεηα θαη ινηπά
ζηνηρεία απηψλ, ζα ζπληάμεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο.
ε.

Πε πεξίπησζε απφξξηςεο είδνπο, απφ ηελ επηηξνπή, εάλ κελ ε

απφξξηςε είλαη νκφθσλε, ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ
γλψκε ηξίηνπ, εάλ δε ην είδνο απνξξηθζεί θαηά πιεηνςεθία, γηα ηελ
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δηαθσλία επηιακβάλεηαη ε Δθνξεία ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ε δεδνκέλε ιχζε
είλαη νξηζηηθή.
16PROC003849608
2016-02-18
ζη. Ρα

απνξξηθζέληα

είδε,

ν

Ξξνκεζεπηήο

ππνρξενχηαη

λα

αληηθαηαζηήζεη κέζα ζηελ ηαζζφκελε, απφ ηελ επηηξνπή, πξνζεζκία, ε
νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ
απφξξηςε.
δ.

Ζ παξαιαβή ησλ απνξξηθζέλησλ εηδψλ γίλεηαη ακέζσο απφ ηνλ

Ξξνκεζεπηή. Ρν Λνζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ, απφ
νπνηαδήπνηε αηηία, κεξηθή ή νιηθή απψιεηα, θαηαζηξνθή ή θζνξά απηψλ
ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο παξαιαβήο ηνπο.
ε.

Γηα απνξξίςεηο εηδψλ, ε επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ φπνπ

αλαθέξνληαη νη παξεθθιίζεηο απηψλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Δπί
ηνπ πξαθηηθνχ ν Ξξνκεζεπηήο ή ν αληηπξφζσπνο απηνχ κπνξεί λα
ζεκεηψζεη ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο αληηξξήζεηο ηνπ θαη ε επηηξνπή ηηο
αληηπαξαηεξήζεηο ηεο.
ζ.

Ρα πξαθηηθά απφξξηςεο ππνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ηνλ

Ξξνκεζεπηή ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. Άξλεζε δε απηψλ λα ππνγξάςνπλ
ζεκεηψλεηαη απφ ηελ επηηξνπή ζε απηά.
η.

Θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν Ξξνκεζεπηήο δελ

ζπκκεηάζρεη ζηνλ επφκελν δηαγσληζκφ ή ζπκκεηάζρεη αιιά δελ θεξπρζεί
κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεη ην κεράλεκα απφ ην εξγαζηήξην
πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί, κε επζχλε θαη έμνδα δηθά ηνπ, ζε εκεξνκελία πνπ
ζα ηνπ νξηζηεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Λνζνθνκείνπ.

ζη) Πην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο
απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Πηελ
πεξίπησζε απηή ζα απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ζην ζχλνιφ ηεο.
Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
δ) Νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηε ρψξα θαηαγσγήο
ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξνπλ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο απηψλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζήο ηνπο (πιήξεο Γ/λζε).
ε) Ξξηλ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη
εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% ηεο αμίαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε Φ.Ξ.Α..
ζ) Ν πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα
ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή
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αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε
απφθαζε Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
16PROC003849608
2016-02-18

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ

ν ρνξεγεηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε κηα δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο
βάξνο ηνπ λνζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
Α)

πεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ

νπνία ζα δειψλεηαη φηη:
• Νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
•Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
• Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή
ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ
• Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο
πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε.
Ν

δηαγσληδφκελνο

απνδέρεηαη

αλεπηθχιαθηα

φινπο

ηνπο

φξνπο

ηεο

παξνχζαο

πξνθήξπμεο.
Ν δηαγσληδφκελνο δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Ξξνθεηκέλνπ δε γηα αιινδαπνχο, απαηηείηαη δήισζε φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ
αληίζηνηρε αξρή.

Β) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε
εγγξαθή ηνπο ζ’

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο

ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα φζνπο αζθνχλ
γεσξγηθφ

ή

επάγγεικα, απφ

θηελνηξνθηθφ

επάγγεικα,

απαηηείηαη

ζρεηηθή

βεβαίσζε

άζθεζεο

αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΝΡΑ.

Σερληθνί Όξνη-Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο
1. Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο:
α. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ θαηά ISO 9001/2008 (ή λεψηεξν) ή ISO
13485/2003.
β. CE Mark ησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο Νδεγίεο 93/42/ΔΘ ή θαη 98/79/ΔΘ.
γ. Ξηζηνπνηεηηθφ δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ Γ8δ/Γ.Ξ.
νηθ./1348 (ΦΔΘ 32Β/16-01-2004).
2. Ρα παξαπάλσ πιηθά πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεσο πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο απφ
ηελ εκεξνκελία παξαδφζεσο ηνπο.
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Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ή
ηηο εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο
πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ., ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/1995,
ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαη ησλ άξζξσλ 79 – 85 ηνπ Λ. 2362/1995,Λ.3846/2010 &
Λ.3867/2010. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο.

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΙΜΩΝ
1.Ρν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη
απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή πξφζθιεζε. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ
φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ
παξαθάησ δηαδηθαζία:
Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο γίλεηαη κε θξηηήξην ηε ζπκθεξφηεξε
πξνζθνξά, απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά θχιιν. Γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αθνινπζείηαη ε
ίδηα παξαπάλσ δηαδηθαζία .
2. Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ, καδί κε ηνπο
ζθξαγηζκέλνπο

θαθέινπο

πνπ πεξηέρνπλ

ηα

νηθνλνκηθά ζηνηρεία

ησλ

πξνζθνξψλ,

παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Νη
ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ
απνδεθηέο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε νξγάλνπ,
ζην παξαπάλσ αξκφδην φξγαλν, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ
νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή πξφζθιεζε θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ
θαηά ηα αλσηέξσ. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
επηζηξέθνληαη. Δθφζνλ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ
παξακέλνπλ ζ' απηφ.
3. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ
θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
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Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ιακβάλνληαη ππόςε θπξίσο ηα
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παξαθάησ ζηνηρεία:
Όηαλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή,

θξηηήξην είλαη ε ζπκθεξόηεξε

πξνζθνξά:
α) Ζ ηηκή
β) Νη φξνη πιεξσκήο
γ) Ρν θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, φηαλ θαη φπσο απηά
θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ δηαθήξπμε
δ) Ζ ζπκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ κε ζπγθεθξηκέλα νπζηψδε ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
ε) Ζ

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ πιηθψλ κε βάζε ηηο ηερληθέο

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.
ζη) Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ
γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη.
δ) Ζ ηπρφλ απαηηνχκελε νκνηνγέλεηα ηνπ πιηθνχ πξνο άιιν πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θνξέα
ε) Ζ παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο.
ζ) Ζ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο (SERVICE) κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο
βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ ηνπ
ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ
η) Ζ ηπρφλ απαηηνχκελε ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα, πείξα, εηδίθεπζε θαη ν δηαηηζέκελνο
εμνπιηζκφο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ εηδψλ.
ηα) Ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ εθ φζνλ ε πεξεζία απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα
φηη ηνχην αζθεί επηξξνή ζηελ πξνκήζεηα.
ηβ). Θάζε άιιν ζηνηρείν αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ή θαη
ηδηαηηέξσλ αλαγθψλ ηνπ θνξέα.
Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο
πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ εληφο φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο
θαη ηεο πξφζθιεζεο, πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε νηθνλνκνηερληθά σο ε
πιένλ ζπκθέξνπζα.
3.Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε
απνξξίπηεηαη σο

απαξάδεθηε κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ

δηαγσληζκνχ.
4. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο
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ηερληθέο πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, νπφηε
ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο.
16PROC003849608
2016-02-18
5. Απνθιίζεηο απφ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζηε δηαθήξπμεο απαξάβαηνη φξνη είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη
ζπληζηνχλ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ.
Γηα ηηο παξαθάησ δχν νκάδεο νξίδεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο πνπ αλέξρεηαη ζε
πνζνζηφ επί ηεο εθαηφ 70 θαη 30 γηα θάζε νκάδα αληίζηνηρα.
Θάζε θξηηήξην βαζκνινγείηαη κεηαμχ 100 θαη 110 .
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ
επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θαη ε ζπλνιηθή
βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ
ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ.
Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 βαζκνχο.
Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ιακβάλνληαη ππφςε ε ηηκή ηεο
πξνζθνξάο, νη φξνη πιεξσκήο θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.
Ππκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο
πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο.
ΚΡΑΣΗΔΙ :
Οι νόμιμες κρατήσεις ποσ επιβαρύνοσν τον προμηθεστή είναι .
1.

0,10% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ εκηόρ ΦΠΑ. Τπέπ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν
ςμβάζευν (ΔΑΑΓΗΤ).

2.

Υαπηόζημο 3.60 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ.

3.

Ποζοζηό 2% ςπέπ ηυν οπγανιζμών Φςσικήρ Τγείαρ, ζύμθυνα με ηο Ν.3580/2007 και
ηην Γ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

4.

Φόπορ 4% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν .

5. ΠΡΟΟΥΗ: ύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακύπυζηρ ηος
διαγυνιζμού θα ππαγμαηοποιηθεί ζύγκπιζη ηυν ηιμών ηυν οικονομικών πποζθοπών
με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών, όπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα
ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. Οι οικονομικέρ πποζθοπέρ πος είναι
ανώηεπερ από ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικόρ ηος
Παπαηηπηηηπίος Σιμών και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπώνονηαι επί ποινή
αποππίτευρ ζηην πποζθοπά. ε πεπίπηυζη πος ηο είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο
Παπαηηπηηήπιο Σιμών θα ππέπει αςηό να αναθέπεηαι με ςπεύθςνη δήλυζη από ηον
πποζθέπονηα.)
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Καζνξηζκόο ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο δύν νκάδεο, ζπληειεζηέο βαξύηεηαο
ηόζνλ ηεο θάζε νκάδαο ζπλνιηθά όζνλ θαη ησλ
16PROC003849608
2016-02-18

ζηνηρείσλ ηεο θάζε νκάδαο

μερσξηζηά:

ΟΜΑΓΑ Α'

ΠΛΡΔΙ.
ΒΑΟΡ.
Γ/ΜΖΠ

1.

Ππκθσλία πξνζθνξάο κε ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο Γ/μεο

30%

2.

Ξνηφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 20%
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.

3.

Ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραλήκαηνο.
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α’

20%
70%

ΟΜΑΓΑ Β'
1.

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο

10%

2.

Πηνηρεία Ρερληθήο ππνζηήξημεο. (Ξαξερφκελν Service, απφ ηνλ πξνκεζεπηή 10%
χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ)

3.

Σξφλνο παξάδνζεο

5%

4.

Δπίδεημε ιεηηνπξγίαο - Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ

5%

5.

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β'

30%

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
K.A.A.

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΥΟΝΣΑΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

1
0
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16PROC003849608 2016-02-18
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ ΓΙΟΤΡΗΘΡΙΚΗ
ΔΞΑΓΝΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ (TURis)

A/A
1
1.1.

1.2.

1.3.

ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΚΣΘΜΩΜΕΝΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΔΘΑ ΓΘΑ ΔΘΟΤΡΗΘΡΘΚΗ ΡΕΖΕΚΣΟΚΟΠΗΗ
ΤΠΟ ΑΛΑΣΟΤΥΟ ΦΤΘΟΛΟΓΘΚΟ ΟΡΟ (TURis)
ΗΛΕΚΣΡΟΔΘΟ ΕΞΑΥΝΩΗ
ΣΕΜ
5
TURis, ΣΤΠΟΤ ΜΑΝΘΣΑΡΘ,
ΑΠΟΣΕΘΡΩΜΕΝΟ
ΑΓΚΤΛΗ 300 TURis, ΜΟΝΟ
ΣΕΜ
60
ΤΡΜΑ, ΜΕΓΑΛΗ,
ΑΠΟΣΕΘΡΩΜΕΝΗ
ΑΓΚΤΛΗ 300 TURis, ΜΟΝΟ
ΣΕΜ
10
ΤΡΜΑ, ΜΕΑΘΑ,
ΑΠΟΣΕΘΡΩΜΕΝΗ
ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ

1. ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΤΡΗΘΡΙΚΗ ΡΕΖΕΚΣΟΚΟΠΗΗ ΤΠΟ ΑΛΑΣΟΤΧΟ
ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ (TURis)

Να δνζεί πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ (δηαζεξκίαο θαη
ξεδεθηνζθνπίνπ γηα ρξήζε ππό αιαηνύρν θπζηνινγηθό νξό) πνπ ζα ζπλνδεύεη ηα
ειεθηξόδηα γηα δηνπξεζξηθή ξεδεθηνζθόπεζε ππό αιαηνύρν θπζηνινγηθό νξό (1.1
θαη 1.2). Η πξνκεζεύηξηα
εηαηξεία ζα αλαιάβεη εμ΄νινθιήξνπ ην θόζηνο
ζπληήξεζεο ηνπ ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο.
Επηζεκαίλεηαη όηη ν ζπλνδόο εμνπιηζκόο ζα ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο από
πηζηνπνηεηηθό CE Mark θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηηο νδεγίεο ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο πεξί ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. Αληίγξαθα ησλ ελ ιόγσ
πηζηνπνηεηηθώλ, ζα πξέπεη, επί πνηλή απνξξίςεσο λα θαηαηεζνύλ ζηνλ θάθειν ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ ππνςεθίσλ. Σε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί από ηελ επηηξνπή
αμηνιόγεζεο, είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε δνθηκαζηηθή ρξήζε δύν εκεξώλ ηνπ
πξνζθεξόκελνπ ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ ζηα Χεηξνπξγεία ηνπ Ννζνθνκείνπ.
1.1 ΗΛΕΚΣΡΟΔΘΟ ΕΞΑΥΝΩΗ TURis, ΣΤΠΟΤ ΜΑΝΘΣΑΡΘ,
ΑΠΟΣΕΘΡΩΜΕΝΟ
1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΗ ΠΛΑΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ ΜΑΝΙΣΑΡΙ
2. Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΤ ΙΣΟΤ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΣΑ 0.20 MM.
3. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΟΤΡΗΘΡΙΚΗ ΡΕΖΕΚΣΟΚΟΠΗΗ ΤΠΟ ΑΛΑΣΟΤΧΟ
ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ.
4. ΝΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΧΡΗΗ ΤΠΟ ΑΛΑΣΟΤΧΟ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΡΟ.
5. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΜΒΑΣΟ ΜΕ ΟΠΣΙΚΗ 120 ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΗ 300
6. ΝΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΣΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΟΠΣΙΚΗ 120 ΚΑΙ 300
7. ΝΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΣΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΒΑΣΗ ΘΗΚΗ ΡΕΖΕΚΣΟΚΟΠΙΟΤ.
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8. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΡΗΗ, ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΤΝΑΣΟΝ
ΜΑΚΡΤΣΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ ΣΡΙΑ ΕΣΗ. ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΠΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ.
9. Ε ΕΜΦΑΝΕ ΗΜΕΙΟ ΣΗ ΤΚΕΤΑΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΟΙ
ΑΚΟΛΟΤΘΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΑΓΓΛΙΚΑ:
9.1. ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ. ΕΑΝ Ο ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ
ΕΔΡΕΤΕΙ Ε ΧΩΡΑ ΕΚΣΟ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΑΙ Η
ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΟΤ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ.
9.2 ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΤΣΩ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο ΧΡΗΣΗ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ Ε ΘΕΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΕΙ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΣΗΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΤΚΕΤΑΙΑ.
9.3 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΦΑΛΩ,
ΧΩΡΙ ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ.
9.4 ΣΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ.
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1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ΑΓΚΤΛΗ 300 TURis, ΜΟΝΟ ΤΡΜΑ, ΜΕΓΑΛΗ, ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΚΤΛΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΜΟΝΟΤ ΤΡΜΑΣΟ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ (ΠΛΑΣΟΤ 5,3 – 5,5 mm ΚΑΙ ΤΨΟΤ 4,3-4,4 mm)
ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΡΜΑ ΠΑΧΟΤ 0,2MM.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΟΤΡΗΘΡΙΚΗ ΡΕΖΕΚΣΟΚΟΠΗΗ ΤΠΟ ΑΛΑΣΟΤΧΟ
ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ.
ΝΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΧΡΗΗ ΤΠΟ ΑΛΑΣΟΤΧΟ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΡΟ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΜΒΑΣΟ ΜΕ ΟΠΣΙΚΗ 300
ΝΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΣΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΟΠΣΙΚΗ 300
ΝΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΣΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΒΑΣΗ ΘΗΚΗ ΡΕΖΕΚΣΟΚΟΠΙΟΤ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΡΗΗ, ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΤΝΑΣΟΝ
ΜΑΚΡΤΣΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ ΣΡΙΑ ΕΣΗ. ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΠΡΕΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ.
Ε ΕΜΦΑΝΕ ΗΜΕΙΟ ΣΗ ΤΚΕΤΑΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΟΙ
ΑΚΟΛΟΤΘΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΑΓΓΛΙΚΑ:
10.1. ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ. ΕΑΝ Ο ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ
ΕΔΡΕΤΕΙ Ε ΧΩΡΑ ΕΚΣΟ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΑΙ Η
ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΟΤ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ.
10.2 ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΤΣΩ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο ΧΡΗΣΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ε ΘΕΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΕΙ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΣΗΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΤΚΕΤΑΙΑ.
10.3 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΦΑΛΩ, ΧΩΡΙ ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ.
10.4 ΣΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ

1.3 ΑΓΚΤΛΗ 300 TURis, ΜΟΝΟ ΤΡΜΑ, ΜΕΑΙΑ, ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΗ
11. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΚΤΛΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΜΟΝΟΤ ΤΡΜΑΣΟ
12. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ (ΠΛΑΣΟΤ 5,0 – 5,2 mm ΚΑΙ ΤΨΟΤ 3,3-3,4 mm)
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13. ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΡΜΑ ΠΑΧΟΤ 0,2MM.
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14. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΟΤΡΗΘΡΙΚΗ ΡΕΖΕΚΣΟΚΟΠΗΗ ΤΠΟ ΑΛΑΣΟΤΧΟ
15.
16.
17.
18.
19.

20.

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ.
ΝΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΧΡΗΗ ΤΠΟ ΑΛΑΣΟΤΧΟ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΡΟ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΜΒΑΣΟ ΜΕ ΟΠΣΙΚΗ 300
ΝΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΣΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΟΠΣΙΚΗ 300
ΝΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΣΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΒΑΣΗ ΘΗΚΗ ΡΕΖΕΚΣΟΚΟΠΙΟΤ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΡΗΗ, ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΤΝΑΣΟΝ
ΜΑΚΡΤΣΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ ΣΡΙΑ ΕΣΗ. ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΠΡΕΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ.
Ε ΕΜΦΑΝΕ ΗΜΕΙΟ ΣΗ ΤΚΕΤΑΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΟΙ
ΑΚΟΛΟΤΘΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΑΓΓΛΙΚΑ:
20.1 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ. ΕΑΝ Ο ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ
ΕΔΡΕΤΕΙ Ε ΧΩΡΑ ΕΚΣΟ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΑΙ Η
ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΟΤ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ.
20.2 ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΤΣΩ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο ΧΡΗΣΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ε ΘΕΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΕΙ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΣΗΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΤΚΕΤΑΙΑ.
20.3 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΦΑΛΩ, ΧΩΡΙ ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ.
20.4 ΣΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ

O Γηεπζπληήο Οπξνινγηθήο Κιηληθήο

Καδνύιεο άββαο
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Νλνκαζία Ρξάπεδαο:
Θαηάζηεκα :

( Γ/λζε-Νδφο-Αξηζκφο-ΡΘ-FAX):

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:
Ξξνο
(ζα αλαγξαθεί ε δηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο)
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΑΟ..............ΔΟΩ (€)
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα , παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΩ#

€ #

ππέξ ηεο Δηαηξίαο

Γ/ΛΠΖ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ππνγξαθεζνκέλεο ζπκβάζεσο γηα ηελ πξνκήζεηα
ζχκθσλα κε ηελ ππ`αξηζκ.

Γ/μή ζαο.

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο,
νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο
πεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί (ζην
Γεκφζην θαη ΛΞΓΓ), ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ
εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.
(ΠΖΚΔΗΩΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ: Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο
απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε
ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
7ε Τ.ΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ΤΜΒΑΗ ΑΡΙΘΜ. ………
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ …………………………………
ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

………………………………

ΙΥΤ ΤΜΒΑΗ

………………………………

ΑΞΙΑ

ΤΜΒΑΗ

(ΥΩΡΙ

………………………………ΔΤΡΩ

Φ.Π.Α.)
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.

……………………………..ΔΤΡΩ

ΣΔΛΙΚH ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ

ηα Υαληά ζήκεξα ηελ

………………………………ΔΤΡΩ

………ε ηνπ κελφο………ηνπ έηνπο………θαη κεηαμύ ησλ

ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ :
Α. ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» πνπ εδξεύεη ζηηο
Μνπξληέο Υαλίσλ

κε Α.Φ.Μ. 999444662 Β΄ ΓΟΤ Υαλίσλ, όπσο εθπξνζσπείηαη

λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηνλ θ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΗ
Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
Β. Ν θ ………………………………εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ………έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ
κεηξψνπ

………,

ππάγεηαη

ζηε

ΓΝ

…………………………

θαινχκελε

παξαθάησ

«ΞΟΝΚΖΘΔΡΟΗΑ».
Αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο :
Όηη κε ηελ αξηζκ. ………ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηαθπξψζεθε ε
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ………ζηελ αθεηέξνπ ζπκβαιιφκελε ΞΟΝΚΖΘΔΡΟΗΑ.
Όηη ε θαηαθχξσζε έγηλε ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα πξφρεηξνπ
δηελεξγήζεθε ηελ ……….
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Ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΓΝΙΓΔΟΑΘΖΠ κε ηελ αλαθεξφκελε
παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
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ΞΟΝΚΖΘΔΡΟΗΑ, ε νπνία

………ζηελ

ζπκβαιιφκελε

αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη

ζπκθσλίεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηηο ηηκέο ηεο θαηαθχξσζεο ζχκθσλα
κε ηνλ δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν αλαθεξχρζεθε κεηνδφηεο

χζηεξα απφ ηελ πξνζθνξά ηελ

νπνία ππέβαιε ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ.
Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ 150/Α/2007)
«Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ην Λ. 2955/2001 (ΦΔΘ
2576/2.11.2001), ην Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/2005) Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο
πεξί Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ πξνο ην Θνηλνηηθφ Γίθαην.
Η ζύκβαζε ζα ηζρύεη από ………κέρξη ………

Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε θεξύμεσο έθπησηνπ ελόο
πξνκεζεπηή θαζώο ν ηξόπνο επίιπζεο ηπρόλ δηαθνξώλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
ζην Π.Γ. 118/2007.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηνλ έιεγρν απφ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία έρεη νξηζζεί γηα απηφ
θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα
αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/ 5.6.2003)
«Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη
ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο
εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
O δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο …………………………

δήισζε φηη απνδέρεηαη φια φζα

αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη πξνζθφκηζε ηελ αξηζ…………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο
Ρξάπεδαο…………………αμίαο ………επξώ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
ζχκβαζεο απηήο πνζνζηνχ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο.
Αλαιπηηθά ε θαηαθπξσζείζα πξνζθνξά έρεη σο θαησηέξσ :
…………………………
Αθνχ γξάθηεθε ε ζχκβαζε απηή ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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