ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘’
Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ
Σηλέθυνο : 28210 22308
FAX :

28210-22329

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 2 Π
ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΑΔΡΑ (ΠΡΟΚΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΦΙΛΣΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΣΤΠΟΤ FASSET)

(CPV 42514310-8)

ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2013
με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

πλνπηηθφο (πξφρεηξνο) κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Η ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΣΡΙΣΗ 26-05-2015, ώπα 11.00 πμ.

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ΦΙΛΣΡΩΝ ΑΔΡΑ (ΠΡΟΚΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΦΙΛΣΡΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ
Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΣΤΠΟΤ FASSET) (CPV 42514310-8)
1439
Πποϋπολογιζμόρ
Πποϋπολογιζμόρ

: 1.754,32 εςπώ ζςμπ. Φ. Π. Α.
: 1.426,28 εςπώ σωπίρ Φ. Π. Α.

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν "Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ " έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ :
1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»
ην

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε

Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ

Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί ζπληνληζκνχ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,

3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»

5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ
135/Α/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ
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Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7. Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά

ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005)
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10. Σελ κε αξίζκ.24014/25-11-2005 (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο
Ννεκβξίνπ 2005.»
14.

Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)

15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο

δηαηάμεηο»
16. Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
έξγσλ.
21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).

Β: Σιρ αποθάζειρ:

1.

ηελ κε αξηζ. πξση. 17691/22-09-2014 Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ

2.

ηελ κε αξίζκ. 247/11-08-2014 (ΑΓΑ 6ΘΗ6469Η2Ι-ΓΓΜ) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 7εο ΤΠΔ πεξί ρνξήγεζεο
εμνπζηνδόηεζεο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκώλ ηνπ ΠΠΤΤ 2013.

3.

Σν ΦΔΚ 1053/ Β/ 29-04-2014 ζρεηηθά κε νξηζκό Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ,
Τπεξεζηώλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) έηνπο 2013, πηζηώζεηο 2014 θαη εμνπζηνδόηεζε γηα ηε ζπγθξόηεζε
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκώλ.

4.

Σε κε αξίζκ. 16/ ππκ. 6 /29-4-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
ςνοπηικό (ππόσειπο) επαναληπηικό μειοδοηικό διαγυνιζμό
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΑΔΡΑ (ΠΡΟΚΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΦΙΛΣΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΣΤΠΟΤ FASSET)

(CPV 42514310-8)

Πποϋπολογιζμόρ: 1.754,32 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ
Σόπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γλώζζα : Διιεληθή
Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: ΓΔΤΣΔΡΑ 25-05-2015, ώπα 14.00 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
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Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ : ΣΡΙΣΗ 26-05-2015, ώπα 11.00 ζην Γπαθείο Ππομηθειών ηος Γενικού
Νοζοκομείος Υανίυν.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Η ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο.
Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΙΜΗ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΩ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ :
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΙ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
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ΚΡΑΣΗΔΙ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

Φόπορ 4% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν .

2.

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

3.

Υαπηόζημο 3 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ.

4.

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)

ΥΡΟΝΟ ΠΛΗΡΧΜΗ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε 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 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή 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.
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.

8. 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.)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ: Ωο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο
χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία .
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη
Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Η
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
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ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ .

ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.

Οι πποζθέπονηερ

θα ππέπει να αναθέποςν όηι έλαβαν ςπ’ ότιν ηοςρ, καηά ηην

καηάπηιζη ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ, ηιρ ςποσπεώζειρ ζσεηικά

με ηιρ διαηάξειρ πεπί

πποζηαζίαρ ηηρ απαζσόληζηρ και ηυν ζςνθηκών επγαζίαρ πος ιζσύοςν ζηον ηόπο όπος
ππόκειηαι να εκηελεζθεί η ζύμβαζη.
Ο ανάδοσορ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ή οι νόμιμοι εκππόζυποι ηος δεζμεύονηαι όηι, ζε όλα
ηα ζηάδια πος πποηγήθηκαν ηηρ καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, δεν ενήπγηζαν αθέμιηα,
παπάνομα ή καηασπηζηικά και όηι θα εξακολοςθήζοςν να μην ενεπγούν καη’ αςηόν ηον
ηπόπο καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ αλλά και μεηά ηη λήξη αςηήρ.

Η διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιοδήποηε ζηάδιο βπίζκεηαι, εθόζον η
Ε.Π.Υ. πποκηπύξει ζσεηικούρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ. Σηιρ πεπιπηώζειρ πος οι
ανυηέπυ ζσεηικοί διαγυνιζμοί ολοκληπυθούν από ηιρ ΥΠΕ, οι ανηίζηοισερ ζςμβάζειρ
πος θα ςπογπαθούν θα διακοπούν, όηαν ςπογπαθούν οι ζςμβάζειρ πος θα πποκύτοςν
από ηοςρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ πος θα διενεπγήζει η Ε.Π.Υ.

Ο Γιοικηηήρ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΗ
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Α/Α

OR-

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΓΙΚΟ

ΜΟΝΑΓΑ

CO

ΔΙΓΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ

ΜΔΣΡΗΗ

-------

ΣΔΜ

ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ

ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ

ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ

ΣΙΜΗ ΜΔ ΦΠΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΦΙΛΣΡΑ ΑΔΡΑ
(ΦΙΛΣΡΑ
1

82752

ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ

9,40

11,56

150

ΣΤΠΟΤ
FASSET)
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ Η ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΤΚΔΤΑΜΔΝΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ

ΦΙΛΣΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΣΤΠΟΤ FASSET…….150 TEM
ςνολική ηιμή με ΦΠΑ : 1.754.34 €

ΥΔΓΙΟ
 Τ Μ Β Α  Η ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.

………………………. €

Φ.Π.Α.

………………………. €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ

………………………. €

(ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.)

…………………………………….
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
ΔΙΓΟ

…………………………………….
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Μνπξληώλ ηνπ Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζήκεξα ηελ ……………………………. ηνπ έηνπο 200….
θαη κεηαμύ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ:
Α. Σνπ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ ‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ’’ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ εδξεύεη ζηηο Μνπξληέο Γήκνπ Διεπζεξίνπ
Βεληδέινπ κε Α. Φ. Μ 999444662 Β΄ ΓΟΤ ΥΑΝΙΩΝ , όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηνλ θ.
……………………………………. θαη
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Β. Ο ……………………………………... λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ……………………………………., πνπ εδξεύεη ζηελ
……………………………………., κε ΑΦΜ …………………………………….,

ΓΟΤ …………………………………….,

θαινύκελε παξαθάησ ‘’ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΡΙΑ’’.
Αθνύ έιαβαλ ππ’ όςηλ ηνπο :
Όηη κε ηελ κε αξηζκό ………απόθαζη ηος ……ος ππακηικού ηηρ ……………………………………., ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαηαθπξώζεθε ε πξνκήζεηα ……………………………………. ζηελ αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελε ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΡΙΑ.
Όηη ε θαηαθύξσζε έγηλε ζύκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηνπ …………………………… δηαγσληζκνύ, πνπ δηελεξγήζεθε ηελ ……… θαη
ειήθζεζε ππ’ όςηλ ε Γηαθήξπμε ……….
Ο πξώηνο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο …………………………………….κε ηελ αλαθεξόκελε παξαπάλσ ηδηόηεηά ηνπ αλαζέηεη ηελ
πξνκήζεηα ζηελ ζπκβαιιόκελε ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΡΙΑ ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα κε ηνπο θαησηέξσ όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηνπο
νπνίνπο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα.
Η ζύκβαζε απηή δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο:
Η ζύκβαζε ζα ηζρύεη από …………………………………….κέρξη …………………………………….ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο
……… δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο ……………… θαη ηηο ηηκέο ηεο θαηαθύξσζεο ζηνλ νπνίν αλαθεξύρζεθε ηειεπηαίνο
κεηνδόηεο γηα κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ ύζηεξα από ηελ πξνζθνξά ηελ νπνία ππέβαιε ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό.
H αξηζκ. ………… δηαθήξπμε ηεο νπνίαο έρεη ιάβεη γλώζε ε 2ε ζπκβαιιόκελε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο
ζύκβαζεο θαη δεζκεύεη ηα ζπκβαιιόκελα κέιε .
ε πεξίπησζε πνπ ηπρόλ ν επόκελνο εηήζηνο δηαγσληζκόο απνπεξαησζεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ή πξνθεξπρζεί
δηαγσληζκόο θαη ππνγξαθεί ζύκβαζε από ηελ αξκόδηα Τ.ΠΔ , ε ζύκβαζε απηή ζα ιύεηαη θαη δελ ζα παξάγεη θαλέλα έλλνκν
απνηέιεζκα από ηελ εκεξνκελία ηζρύνο ηεο λέαο ζύκβαζεο.
Η παξάδνζε ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδώλ ζα γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο
Τπεξεζίαο κε επζύλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηεο πξνκεζεύηξηαο θαη ζε πξνζεζκία άκεζε ή έσο θαη εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ
ην αξγόηεξν από ηελ εηδνπνίεζε ηνπ θνξέα. Απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο ζηα ηηκνιόγηα ηεο πξνκεζεύηξηαο λα αλαγξάθεηαη όηη
πξόθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ……………………………………. ηεο από

…………………………………….εκεξνκελίαο

ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο, ν αύμσλ αξηζκόο ηνπ είδνπο, ε επσλπκία, ζπζθεπαζία θ.ι.π. όπσο θαίλνληαη ζηελ ζύκβαζε.
Η παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη από επηηξνπή θαη ζα δηελεξγείηαη πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο έιεγρνο θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν
ελδεηθλπόκελν ηξόπν θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο.
Οη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, ηα έμνδα κεηαθνξάο κέρξη ηελ απνζήθε πιηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, βαξύλνπλ ηελ αλαθεξπρζείζα
πξνκεζεύηξηα.
Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε θεξύμεσο έθπησηνπ ελόο πξνκεζεπηή θαζώο θαη ν ηξόπνο επίιπζεο ηπρόλ
δηαθνξώλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Π.Γ.118/2007.
Η πιεξσκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ γίλεηαη κεηά ηελ εθάζηνηε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ από ηελ αξκόδηα
επηηξνπή θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ .
O δεύηεξνο ζπκβαιιόκελνο ………………………… δήισζε όηη απνδέρεηαη όια όζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη πξνζθόκηζε ηελ
αξηζ………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο…………….…αμίαο
ευρώ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ
ππνρξεώζεσλ ηεο ζύκβαζεο απηήο πνζνζηνύ 5% ηηρ ζςνολικήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ ρσξίο ΦΠΑ.

Αναλςηικά ηα καηακςπωθένηα είδη έσοςν ωρ εξήρ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΣΔΜΑΥΙΑ ……………… Υ ………………+ (……………… Υ ………………+) Υ …… Φ.Π.Α. = ……ΔΤΡΩ
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Η ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΙΝΑΙ :
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.

………………………. €

Φ.Π.Α.

………………………. €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ

………………………. €

(ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.)

Για όλα ηα λοιπά θέμαηα, αναθοπικά με ηην ππομήθεια η οποία ππαγμαηοποιείηαι με ηην ζύμβαζη αςηή, ιζσύοςν οι όποι ηηρ
Γιακήπςξηρ ………καθώρ επίζηρ και ηα αναθεπόμενα ζηον Κανονιζμό Ππομηθειών Γημοζίος Π.Γ. 394/96 (ΦΔΚ 266/Α/04-121996), ηος Π.Γ. 118/2007 κ.λ.π. ιζσςοςζών διαηάξεων.
Αξκόδηα Γηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο απηήο ζα είλαη
απνθιεηζηηθά απηά ησλ Υαλίσλ.
πκθσλείηαη όηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο, πξόζζεηε ζπκθσλία, παξνρή δηεπθνιύλζεσλ, παξάηαζεο ρξόλνπ
εθηέιεζεο θ.ι.π. γίλεηαη θαη απνδεηθλύεηαη κόλν εγγξάθσο απνθιεηζκέλνπ θάζε άιινπ κέζνπ απόδεημεο.
Αθνύ έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά θαη ζπλνκνινγήζεθαλ ηα παξαπάλσ, ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζύκβαζε θαη ππνγξάθηεθε από ηα
ζπκβαιιόκελα κέξε.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΥΑΝΙΩΝ
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΡΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ
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