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ΔΙΑ Κ Η ΡΥ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις
διατάξεις :
1. Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προμήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95

(ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» του Ν.2362/95
(ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις».
2. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31 ης Μαρτίου
2004 (ΕL 134/30-04-2004)περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων προμηθειών και υπηρεσιών»,
3. Την

αρίθμ.Π1-1105/2-3-2006

εγκύκλιο

του

Υφυπουργού

Ανάπτυξης

«Εφαρμογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις.
4. Του Ν.2522/1997,«Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών
και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»
5. Του Ν2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,
άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις».

6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96
(ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) αρθρο 14 σε
συνδυασμό

με

τις

διατάξεις

του

Π.Δ

82/96

(ΦΕΚ

66/Α/96),

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή
των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου

τομέα»,όπως αυτές

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05
και του άρθρου 8 του Ν.3414/05,
7. Του Ν.2955/01 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
8. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
9. Το Ν.3310 /05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή των

καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των

δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05
(ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά
την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
10. Την με αρίθμ.24014/25-11-2005 (ΦΕΚ1637/Β/05)Κ.Υ.Α των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας

«Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν

3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον N.3414/2005»
11. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις
12. Τον Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών
προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
13. Το

Π.Δ.60/2007(ΦΕΚ

64/16-3-2007)

«Προσαρμογή

της

Ελληνικής

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,

προμηθειών και

υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»
14.

Το Π.Δ.118/10-07-07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.)

( Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α’)
15. Το Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από του Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
16. Το Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 <<εξόφληση
προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών>>.
17. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/11-05-2012) « Εγγυήσεις για την εργασιακή
ασφάλεια και άλλες διατάξεις)»
18. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
υγείας και άλλες διατάξεις»
19. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων
Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
…….της εθνικής οικονομίας»
20. Την με αριθμ. 7528/05-09-2011 (ΦΕΚ 2045/Β/14-09-2011) Απόφαση του
Υφυπουργού Υγείας & Κοινων/κης Αλληλεγγύης.
21. Την

με αριθμ. 7420/31-8-2011 (ΦΕΚ 2079/20-09-2011) Απόφαση του

Υφυπουργού Υγείας & Κοινων/κης Αλληλεγγύης.
22. Την με αριθμ. 11081/14-12-2011 (ΦΕΚ 2957/Β/23-12-2011) Απόφαση του
Υφυπουργού Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης .
Β: Την απόφαση:

Την με αριθμ. 71/ΠΡΚ7/11-6-2014

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Νοσοκομείου σχετικά με την
έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.

Π ΡΟ Κ Η ΡΥ Σ Σ Ε Ι
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολογισμός: 5.904,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ. Π. Α.

Προϋπολογισμός: 4.800,00

ευρώ εκτός Φ. Π. Α.

Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Γλώσσα : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ 23-07-2014, ώρα 14.00

στο Γραφείο

Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

ΠΕΜΠΤΗ 24-7-2014, ώρα 10.00 στο

Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Προσφορές που παραδίδονται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες .
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα . Για
την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιμοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά θα είναι
χωρίς ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσημο και δεν θα φέρει

αριθμητικά

πολλαπλασιαστικά και προσθετικά λάθη.
Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις ενδείξεις :
α) Η λέξη " προσφορά "
β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αριθμός διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Απαραίτητη στο φάκελο της προσφοράς η προσκόμιση δισκέτας Η/Υ σε πρόγραμμα Microsoft.

Το σχετικό παράβολο από το Ταμείο του Νοσοκομείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισμός για τον οποίο
πληρώθηκε) προσκομίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.
Το ποσό που απαιτείται για την ηλεκτρονική αποστολή της διακήρυξης του διαγωνισμού ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ
θα πληρώνεται με ταχυδρομική επιταγή έπ’ ονόματι του αρμόδιου υπαλλήλου προμηθειών ή με μετρητά στο
Ταμείο του Νοσοκομείου.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και
από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.chaniahospital.gr) Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου.

Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

•

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, εις διπλούν (πρωτότυπα ή αντίγραφα
με την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και φωτοτυπία αυτών με
την ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής )

•

Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο
οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν ( πρωτότυπα ή
αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτών με
την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο )

Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό τοποθετούνται κατά περίπτωση διαγωνισμού τα παρακάτω :

Υπεύθυνη δήλωση της παρ 4 του άρθρου 8 του ν 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται
ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό
τεχνικά μέσα κ.λ.π ) για την εκτέλεση της σύμβασης :
Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς, και αποδοχής των όρων της διακήρυξης . Σε
περίπτωση ένωσης προμηθευτών, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά
για κάθε μέλος της.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται
οικονομικά
στοιχεία.
Τυχόν
εμφάνιση
οικονομικών
στοιχείων
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

•

Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
εις διπλούν ( πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά πρωτότυπη και
φωτοτυπία αυτής με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο ), στον οποίο
τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Πιο συγκεκριμένα:
α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η
οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα
διακήρυξη.
β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί,
ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός
του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην
οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η
αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι
τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Η αποσφράγιση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα γίνει την ημέρα και ώρα διενέργειας
του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο διενέργειας του διαγωνισμού .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
Α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν
Β. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς

•

Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία, και δόλια χρεωκοπία.

•

Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

•

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

•

Εχει πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και

το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

•

Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
Γ. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών

ύστερα από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση.
Δ. Εφ’ όσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Ε. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος εφ’ όσον απαιτείται.
Στ. Υπέυθυνη δήλωση του άρθρου 8 α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι
υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια καθώς επίσης την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που απαιτούνται από την διακήρυξη κατά το
στάδιο της κατακύρωσης
Ζ. Δήλωση της χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους και της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία
θα κατασκευαστεί και ότι νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης έχε αποδειχθεί έναντι σας την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση που θα σας κατακυρωθεί.

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες.
Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην προσφορά.
ΤΙΜΗ: Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση (μεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκομείο.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμό. Κατά την ώρα
αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι . Αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
Διευκρινήσεις μετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την
επιτροπή.

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή
του μπορεί να προτείνει :■ Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής : α)Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και
το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου
και του ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης

ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την παρούσα
διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται έγγραφη αποδοχή από τον προμηθευτή και πριν την σύνταξή της
σχετικής σύμβασης με τον τελευταίο μειοδότη. (άρθρο 21 του Ν. 118).
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του

Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια
είδους το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται

στον κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ)

3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Ανάπτυξης
μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :
Οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή είναι .

1.

1,5 % υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. στην καθαρή αξία του Τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ .

2.

Χαρτόσημο 2,40% επί του Μ. Τ. Π. Υ.

3.

2% Ε.Π.Υ

4.

Φόρος 4% στην καθαρή αξία του Τιμολογίου μείον τις κρατήσεις .

5.

0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΑΑΔΣ).

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωμή θα γίνει αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις
υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης, με χρηματικό ένταλμα θεωρημένο από την
υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν. 2649/97.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της
29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή
του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω
περιπτώσεις:
1.Όταν ο προσφέρων δε δηλώνει στην προσφορά του :
α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς .
β) Το χρόνο παράδοσης.
2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη.

3.

Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη .

4.

Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφημένη ή φέρει ξέσματα – σβησίματα – διορθώσεις.

5.

Όταν η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε συνάλλαγμα ή θέτει όρο αναπροσαρμογής .

6.

Όταν θέτει όρο πληρωμής εφ’ όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη.

7.
8.

Όταν δεν καταθέτουν δείγματα ή προσπέκτους , ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3918/2011, στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού
θα πραγματοποιηθεί σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του
Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω
παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών και οι τιμές θα πρέπει να
συμπληρώνονται επί ποινή απορρίψεως στην προσφορά. Σε περίπτωση που το είδος δεν
συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών θα πρέπει αυτό να αναφέρεται με θεωρημένη
υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα.)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες ύστερα από έγγραφη παραγγελία .
Ο χρόνος παράδοσης μετράει από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ Νοσοκομείου και
Προμηθευτή . Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος μεγαλύτερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη, δεν
θα λαμβάνεται υπ’ όψιν .

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Σαν τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Γενικού Νοσοκομείου
Χανίων . Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει ενώπιον επιτροπής, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό
έργο της επιτροπής παραλαβής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος βάσει των δειγμάτων της προσφοράς.
Σε περίπτωση που το προς παράδοση είδος κριθεί απορριπτέο από την επιτροπή ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών .

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α) Αν δεν υπογράψει τη σύμβαση στην προαναφερόμενη καθορισμένη προθεσμία .
Β) Αν δεν παραδώσει το υπό προμήθεια είδος εντός του ορισθέντος χρόνου.
Και στις δύο περιπτώσεις ο προμηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. Δ. 394/96 ,όπως
αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ.118/07.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Κωδ.

Κ.Α.

Είδους

Περιγραφή

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΥΠΟΥ FRESENIUM
81663

(Α)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΤΙΜΗ

240,0
0

20 ΤΕΜ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης και κατάλληλο για εφαρµογή
πολλών διαφορετικών πρωτοκόλλων.
Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής για την καλή επικοινωνία και πληροφόρηση του
χειριστή.
Το µηχάνηµα απαιτείται να διαθέτει λογισµικό και κλειστά, αποστειρωµένα
σετ αναλωσίμων µιας χρήσης, τουλάχιστον για:
• Συλλογή µίας ή περισσοτέρων δόσεων αιµοπεταλίων 5 ημερών ή 7 ημερών
με δυνατότητα ταυτόχρονης συλλογή πλάσματος για αραίωση
αιμοπεταλίων καθώς και συλλογή πλάσματος και συλλογή ερυθρών
αιμοσφαιρίων ως υποπροϊόντα.
• Συλλογή προγονικών στελεχιαίων κυττάρων (MNC’s). Η συλλογή να
γίνεται αυτόματα και η πρόσμιξη αιμοπεταλίων να είναι όσο το δυνατό
λιγότερη.
• Θεραπευτική πλασμαφαίρεση (TPE)
Να έχει την δυνατότητα μονής και διπλής φλεβοκέντησης.
α) Να είναι συνεχούς ροής με δύο (2) βελόνες.
β) Να είναι συνεχούς επεξεργασίας και διακεκομμένης ροής με μία (1) βελόνη.
Να είναι εύκολο στην προετοιµασία και στη χρήση, αθόρυβο, µε πλήρως
αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες.
Να διαθέτει λογισµικό στην Ελληνική γλώσσα για τη διευκόλυνση του χειριστή στη
λειτουργία του μηχανήματος.
Να εφαρμόζεται η αρχή της φυγοκέντρησης για την επίτευξη του διαχωρισμού των
έμμορφων στοιχείων του αίματος.
Στα συλλεγόμενα αιμοπετάλια και πλάσμα η πρόσμιξη λευκών αιμοσφαιρίων να
είναι μικρότερη από 1x106 . Τα αιμοπετάλια να συλλέγονται εντός του ενεργού
χώρου του σετ, για εξασφάλιση σταθερότητας εξωσωματικού όγκου καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεδρίας.
Να λειτουργεί με μικρό εξωσωματικό όγκο η διακύμανση του οποίου να είναι όσο το
δυνατό μικρότερη κατά την διάρκεια της διαδικασίας.
Να διαθέτει σύστηµα συναγερμού οπτικό και ηχητικό, για να γίνονται έγκαιρα
αντιληπτά προβλήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια του δότη και την
ποιότητα του παραγώγου.
Να αφαιρείται αυτόµατα ο αέρας από τους ασκούς συλλογής. Για την πλήρωση του
σετ να χρησιμοποιεί φυσιολογικό ορό αναμεμιγμένο με αντιπηκτικό για
αποφυγή αντιδράσεων του δότη στο αντιπηκτικό, καθώς και εξασφάλιση
χαμηλού εξωσωματικού όγκου αίματος.
Να χρησιµοποιεί αντιπηκτικό ACD-A, που θα παρέχεται µέσω αντλίας µε
δυνατότητα διαρκούς ελέγχου της ποσότητας, της ροής , της αναλογίας
αντιπηκτικού/ολικού αίµατος.
Να είναι δυνατός ο αυτόµατος προγραµµατισµός βάσει χαρακτηριστικών του
δότη (βάρος, ύψος, αριθµός αιµοπεταλίων, αιµοσφαιρίνη κλπ) αλλά να
είναι δυνατή και η ανθρώπινη παρέµβαση για να επέλθουν τροποποιήσεις
κατά την διάρκεια της συνεδρίας (π.χ. καθορισµός και οριοθέτηση αριθµούστόχου αιµοπεταλίων στο παράγωγο, αριθµού αιµοπεταλίων στο δότη µετά το
πέρας της διαδικασίας κλπ.).

Να υπάρχει δυνατότητα αυτόµατης διόρθωσης της ταχύτητας ροής κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, εάν αυτό απαιτείται λόγω δυσχέρειας στην
εκροή και εισροή στη φλέβα του δότη (κακή ανταπόκριση της φλέβας
στην προγραµµατισµένη ροή).
Να υπάρχει δυνατότητα κατά την διάρκεια της διαδικασίας να παρεμβαίνει ο
χρήστης στην ταχύτητα της αντλίας ώστε να επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου
της διαδικασίας.
Να παρακολουθούνται στην οθόνη ευχερώς όλα τα στάδια της διαδικασίας και να
υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης τουλάχιστον του χρόνου συλλογής και
του όγκου του παραγώγου, αν παραστεί ανάγκη.
Να υπάρχει δυνατότητα παρέµβασης για ρύθµιση και τροποποίηση των
αντλιών (αντιπηκτικού, ολικού αίµατος), προκειμένου να εξασφαλίζεται η
πλήρης ασφάλεια του δότη.
Να φαίνεται διαρκώς κατά τη διάρκεια µιας συνεδρίας η συγκέντρωση του
επιθυµητού τύπου
κυττάρων (πχ
αιµοπεταλίων
όταν
εκτελείται
αιµοπεταλιαφαίρεση).
Το σετ αναλώσιµων να είναι:
• Κλειστό, αποστειρωμένο, μιας χρήσης με ενσωματωμένη βελόνη
• Να διαθέτει σύστηµα άσηπτης λήψης δειγµάτων για ποιοτικό
έλεγχο
• Να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της βελόνης κατά την διάρκεια της
συνεδρίας χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση στείρας συγκόλλησης.
Να είναι επιδαπέδιου τύπου σε τροχήλατη βάση με φρένα.
Να διαθέτει ενσωματωμένη περιχειρίδα.
Να διαθέτει μπαταρία ασφαλείας ώστε να διατηρεί στη μνήμη τα στοιχεία της
συνεδρίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και να τα επαναφέρει αυτόματα.
Να λειτουργεί σε ρεύμα πόλεως 220V/50Hz.
Να πληροί τα διεθνή standards ασφαλείας και να διαθέτει σήµα CE.

ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗ ΑΡΕΤΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός ………….
Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία 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 ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που
αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου
που αφορά στην υπερπεριφέρεια……………….. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΣΥ ΜΒΑΣ Η
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθερίου Βενιζέλου Δημοτικής Κοινότητας Μουρνιών Δήμου Χανίων σήμερα
την …. του μήνα ……………….. του έτους ………. και μεταξύ των συμβαλλομένων μερών :
Α. του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που εδρεύει στις Μουρνιές Δήμου
Ελευθερίου Βενιζέλου με Α.Φ.Μ. 0999444662 Β΄ ΔΟΥ Χανίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τον κ. ……………………………….. Διοικητή του Νοσοκομείου και
Β. Ο κ. ………………………………. εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………… που εδρεύει στην
……………………………………..

με Α.Φ.Μ.

…………………….. ΔΟY ………………,

καλούμενη

παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ»
Αφού έλαβαν υπ΄οψη τους :
Ότι με την αριθ. ……… απόφαση του ……… πρακτικού της …………………… συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου κατακυρώθηκε η προμήθεια ……………………………….. στην αφετέρου
συμβαλλόμενη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
Ότι η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε την
…………………, την αρ. ……………………………. απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας περί
έγκρισης ΕΠΠ …………, την αρ. ……………………………… Απόφαση ου Υπουργείου Ανάπτυξης περί
εφαρμογής του ΕΠΠ …………, την αριθ. ………………………… απόφαση χορήγησης εξουσιοδότησης της
7ης ΥΠΕ Κρήτης.
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους …………………………………….. με την αναφερόμενη παραπάνω
ιδιότητα του, αναθέτει την προμήθεια …………………………….. στην συμβαλλόμενη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
και η οποία αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τους οποίους και
αποδέχεται τις τιμές της κατακύρωσης σύμφωνα με τον διαγωνισμό στον οποίο ανακυρήχθηκε τελευταίος
μειοδότης για μέρος των ζητούμενων ειδών ύστερα από την προσφορά την οποία υπέβαλε στον ανωτέρω
διαγωνισμό.
Η σύμβαση θα ισχύει από ………………… μέχρι ………………. και με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης
σύμφωνα με τους όρους διακηρύξεως του διαγωνισμού της ………………..
Η σύμβαση αυτή θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου
Λογιστικού» του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», όπως ισχύουν, του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ
29/Α/96) και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96)

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του
Ν. 3414/05, του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/05) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05», του Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ
100/Α/2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθειών προς το Κοινοτικό
Δίκαιο», του Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35/2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», του Π.Δ.
118/2007, του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ και την οδηγία 2005/75/ΕΚ, του Π.Δ.
394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/07.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τις υπό προμήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να
αυξομειώνει τις ποσότητες των ειδών με τις ποσότητες διαφορετικών ειδών κατά την διάρκεια της
σύμβασης, εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πρίν την λήξη της παρούσας
σύμβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από την αρμόδια 7 η ΥΠΕ η σύμβαση αυτή
θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης.
Η παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών θα γίνει στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με ευθύνη, μέριμνα και
δαπάνες του προμηθευτή. Απαραίτητες προϋποθέσεις στα τιμολόγια του προμηθευτή να αναγράφεται ότι
πρόκειται για υλικά της από ....................... ημερομηνίας υπογραφείσας σύμβασης, ο αύξων αριθμός του
είδους, η επωνυμία, συσκευασία κ.λ.π. όπως φαίνονται στην σύμβαση.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και με
οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα έξοδα μεταφοράς μέχρι την αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου βαρύνουν τον
ανακηρυχθέντα προμηθευτή.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση κηρύξεως έκπτωτου ενός προμηθευτή καθώς ο τρόπος
επίλυσης τυχόν διαφορών αναφέρονται αναλυτικά στο Π.Δ. 118/2007.
Η πληρωμή των προμηθευομένων ειδών θα γίνει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την
αρμόδια επιτροπή και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της
29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή
του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
O δεύτερος συμβαλλόμενος ………………………… δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα αναφέρονται
παραπάνω και προσκόμισε την αριθ… …………………..……. εγγυητική επιστολή της
Τράπεζας………………………αξίας ……………… ευρώ για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων
της σύμβασης αυτής ποσοστού 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. καθώς και
εγγυητική ……………… ευρώ για την καλή λειτουργία του μηχανήματος ποσοστού 3% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α
Αναλυτικά τα κατακυρωθέντα είδη έχουν ως εξής :
…………………………………………………………………………………………………..

Αφού γράφτηκε η σύμβαση αυτή υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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