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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ
7η ΤΓΕΘΟΝΟΜΘΚΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ XΑΝΘΩΝ
"Ο ΑΓΘΟ ΓΕΩΡΓΘΟ"
Υανιά
13/04/2020
Απ. ππυη. 8462

ΠΡΑΞΗ
Ο Διοικηηήρ και Ππόεδπορ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος
ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν «Ο ΑΓΘΟ ΓΕΩΡΓΘΟ»
Έσονηαρ ςπότη:
1. ηοσ ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιες σμβάζεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεζιών
(προζαρμογή ζηις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως κάθε θορά
ηροποποιείηαι και ιζτύει.
2. Τελ ππ’ αξηζκόλ 34/ πρκ.04 / 07-02-2020 (ΑΔΑ ΧΦ2846907Σ-ΥΜΤ) απόθαζη Δ ηοσ
Νοζοκομείοσ αναθορικά με έγκριζη ηων ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΧΝ και έγκριζη
διενέργειας διαγωνιζμού.
3. Τηο αλάγθεο ηνπ Ιδξύκαηνο

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
Α) Tην αλλαγή ηηρ Διακήπςξηρ 04/2020 «ΑΝΑΛΤΣΕ» ζηο ζημείο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγμαηα
Εγγςηηικών Επιζηολών «Τπόδειγμα 1» παπάγπαθορ 1 ζηο οπθό: «Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο
γλωξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, επζπλόκελνη
απέλαληη ζαο εηο νιόθιεξν θαη ωο απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ ………………..επξώ θαη
νινγξάθωο ……………………………… ππέξ ηεο εηαηξείαο…………………………… ή ζε πεξίπηωζε
έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο ηωλ εηαηξεηώλ α)…………..………….β)……..…………….θιπ, αηνκηθά θαη γηα
θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηαο ηνπο
ωο κειώλ ηεο έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγωληζκό ηεο Υπεξεζίαο ζαο ηεο
.…/………/……….., γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο «Αλαιπηώλ», ηεο κε
αξηζκ. …………./2019 δηαθήξπμε ζαο.
B) Σην αλλαγή ηηρ Διακήπςξηρ 04/2020 «ΑΝΑΛΤΣΕ» ζηο ζημείο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγμαηα
Εγγςηηικών Επιζηολών «Τπόδειγμα 1» παπάγπαθορ 4 ζηο οπθό:

«4. Σε πεξίπηωζε πνπ

απνθαλζείηε κε ηελ ειεύζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο γλωζηνπνηήζεηε όηη ε
(εηαηξεία) ……………………….. δελ εθπιήξωζε ηελ ππνρξέωζε ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλωηέξω
ζεκείν 1, ζαο δειώλνπκε όηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέωζε λα ζαο
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θαηαβάινπκε, ρωξίο νπνηαδήπνηε από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, νιόθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνύ ηεο εγγύεζεο, ζύκθωλα κε
ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. Η θαηαβνιή ηνπ
πνζνύ γίλεηαη κε κόλε ηε δήιωζε ζαο.
Γ) Οι λοιπέρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ Διακήπςξηρ 04/2020 «ΑΝΑΛΤΣΕ» παπαμένοςν υρ
έσοςν.
Δ) Η παπούζα ππάξη θα επικςπυθεί από ηο επόμενο Διοικηηικό ςμβούλιο.

Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν ΥΑΝΘΩΝ

ΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΘΟ

Κνηλνπνίεζε:
1. Δηνηθεηή
2. Αλαπιεξωηή Δηνηθεηή
3. Δηνηθεηηθή Δηεπζύληξηα
4. Υπνδηεπζύληξηα Οηθνλνκηθνύ
5. Γξαθείν Πξνκεζεηώλ (2)

