
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,18/09/14
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου
Τηλέφωνο: 213-2088715
Fax: 213-2088530
e-mail: prom  @  hippocratio  .  gr   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.233,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ367/14  ΕΠΑΝ
ΤΟΥ Φ193/13)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος  Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 30/09/14

Ημέρα: ΤΡΙΤΗ
Ώρα: 12:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  CPV33198200-6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 14.233,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:
http://www.hippocratio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 29-09-2014 ημέρα Δευτέρα ώρα 12:00 μ.μ.

Έχοντας υπόψη:

1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων ΄΄.

2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄.

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες  Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων

διατάξεων΄΄.

4.Τον  Ν.  3329/2005  (ΦΕΚ:81/Α/05  )  “Περιφερειακή  συγκρότηση  του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  και  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης ‘’.

5.To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄.

6. Το Π.Δ. 60/2007 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.   

7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄   

8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

9.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του Ν.3580/07.
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10.Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010)  άρθρο 27 με τίτλο την ΄΄Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και  ρυθμίσεις

θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .

11.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  με τίτλο ‘’Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.  

12. Την υπ’ αριθμ. 5805/8-8-2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2309/8-8-2012) ορισμός φορέων διενέργειας

για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και  Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2012 πιστώσεις 2012 ή 2013 και

εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών.

13.Η υπ’ αριθμ. 6881/3-10-2012Εγκύκλιο της ΕΠΥ με θέμα «οδηγίες εκτέλεσης & εφαρμογής του ΠΠΥΥ’2012,πιστώσεις

2012 & 2013 »

14.  Την με Α.Π. 2053/25-04-2014Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία  δόθηκε η δυνατότητα από την ΕΠΥ στους

φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 

(Νοσοκομεία ) για συγκεκριμένες προμήθειες υλικών και υπηρεσιών να προβαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και

μέχρι  του  ποσού  των  45.000,00  €  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  του  άρθρου  27,  παρ.11  του  Ν.  3867/2010  χωρίς

προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο

15.Το είδος εντάσσεται στο CPV 33198200-6 με ΚΑΕ 1899 και με έγκεκριμένη δαπάνη ποσού 109.145,62 €      

16. Την υπ’ αριθμ.  23/30-07-2014 (Θέμα 39ο)  Απόφαση του Δ.Σ.  του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με την οποία εγκρίθηκε η

επαναπροκήρυξη των ειδών με α/α 15,16,17,18,19 με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών,σύμφωνα με την

πρόταση της επιτροπής του διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του

είδους  ΥΛΙΚΩΝ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣΙ για ένα  έτος και  μέχρι  εξάντλησης  των  συμβατικών  ποσοτήτων,  συνολικής

προϋπολογισθείσας  δαπάνης  14.233,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠA,  με  κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Φ367/14  ΕΠΑΝΑΠ Φ193/13).

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

30/09/2014 ΤΡΙΤΗ 12:00 μ.μ.

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 29/09/2014 Ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ., στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται  στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και  ώρα,  είναι  εκπρόθεσμες και  θα

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα  συμμετοχής στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις/κοινοπραξίες  αυτών  ή

συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Οι  συμμετέχοντες,  οφείλουν  να  καταθέσουν,  υποχρεωτικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους  στο  φάκελο  των

δικαιολογητικών συμμετοχής  εγκαίρως και  προσήκοντων,  ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα ακόλουθα κατά περίπτωση

δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα: 

1.Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές

πρότυπο EN ISO ή ισοδύναμο. 

2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται η

χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. 

4.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται
ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας ή ορισμένα
μόνο από τα ζητούμενα είδη. 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για
αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή

από τον διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν

καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου

ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης.

Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα

μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με

τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε

σχέση  με  τις  αντίστοιχες  προδιαγραφές  της  Διακήρυξης.  Οι  υποψήφιοι  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  όλα  τα

ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις  κατά περίπτωση οδηγίες.  Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις

κατασκευαστικών  οίκων  επιτρέπονται  μόνο  εφόσον  προσαρτώνται  στην  προσφορά  και  δίνεται  ο  συγκεκριμένος

αριθμός παραγράφου και σελίδας.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Επίσης, απαραίτητη είναι η κατάθεση δείγματος.

Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από

τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος.

Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται

χωρίς  τιμή,  θεωρείται  ότι  προσφέρεται  με  μηδενική  αξία.  Προσφορές  στις  οποίες  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η

προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

4.1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης,  όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσης. 

4.2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  διαιρείται  στις  εξής  ενότητες  τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται  στη

συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό

μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και

αρίθμηση: 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Β) Συμπληρωμένους τους πίνακες Συμμόρφωσης. 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η  ενότητα  Προσφερόμενα  είδη   πρέπει  να  περιλαμβάνει  περιγραφή  των  προσφερομένων  ειδών  &  τις  τεχνικές

προδιαγραφές του.  Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα

είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.

      (α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την

επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

      (β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα,

στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν

και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή

του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη

μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί

έναντί  τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας,  σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του

οποίου έγινε η αποδοχή. 

Β) Πίνακες συμμόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
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Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα

με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ»,  περιγράφονται  αναλυτικά οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι,  υποχρεώσεις ή

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Αν  στη  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  έχει  συμπληρωθεί  η  λέξη  «ΝΑΙ»  σημαίνει  ότι  η  αντίστοιχη  προδιαγραφή  είναι

υποχρεωτική  για  τον  υποψήφιο Ανάδοχο.  Εάν  συμπληρωθεί  ένας  αριθμός  που  σημαίνει  υποχρεωτικό  αριθμητικό

μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την

παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ » σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του

αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί  απόδειξη πλήρωσης της

προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα

περιλαμβάνει αριθμημένα αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης

και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός

πίνακας των περιεχόμενων της. 

5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν

συγκεκριμένες  (π.χ.  Τεχνικό  Φυλλάδιο  3,  Σελ.  4  Παράγραφος  4,  κ.λ.π.).  Αντίστοιχα  στο  τεχνικό  φυλλάδιο  ή  στην

αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του

Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή .

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, 

συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας &

πίνακα Παρατηρητηρίου Τιμών των ειδών που προσφέρονται και τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου

5. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην

έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.

7. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών. 

9. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των

απαραίτητων  δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του  σχετικού  χρηματικού

εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΜΤΠΥ 1,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας

      ΣΕΛΙΔΑ 5 από 11
  

ΑΔΑ: Β56Μ4690ΩΣ-ΛΚΘ



ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ. Ποσού

ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10% 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ. Ποσού

10.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1)έτος και  μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων . 

11.Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την

κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

12.Η  ισχύς των υπ΄ όψη συμβάσεων  θα διακόπτεται αυτοδικαίως  στην περίπτωση κατά την οποία , στο μεταξύ,

συναφθούν νέες συμβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ , την 1ης  Υ.Πε Αττικής ή από άλλο Νοσοκομείο της

1ης ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο διαγωνισμό.  

                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

                    ΜΑΡΙΑ  ΚΑΡΑ

      ΣΕΛΙΔΑ 6 από 11
  

ΑΔΑ: Β56Μ4690ΩΣ-ΛΚΘ



      ΣΕΛΙΔΑ 7 από 11
  

 

ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ    

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

15 Γ 22002003 ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΟΙ 
ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΗΚΟΥΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 
100ΜΜ

80 1.200,00 ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΙ

    ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:ISO 9001:2000 , ISO 13485:2003,ΤΗΝ

    ΟΔΗΓΙΑ  EEC  93/42,ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΠΟΥ

    ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ CLASS I,ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ DIN 58953

    ΚΑΙ BS 6871 ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 868 1−3−5.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ

    ΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ

     ΑΕΡΙΟΥ(ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ).ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ

     ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ

   
 

 KRAFT ΧΑΡΤΙ,ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

     ΦΙΛΜ(ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ/ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ).ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΠΡΟ

     ΚΑΙ  ΝΑ  ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΥΓΡΑΣΙΑ  ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΝΤΑΣ  ΥΨΗΛΑ

     ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ.Η ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

     ΣΤΟ  ΧΑΡΤΙ  ΝΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ  ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΑΝΟΙΓΜΑ  ΤΟΥ  ΠΑΚΕΤΟΥ

     ΔΙΑΦΟΡΑ   ΙΝΙΔΙΑ   ΤΑ   ΟΠΟΙΑ   ΜΠΟΡΕΙ   ΝΑ   ΠΕΣΟΥΝ   ΣΤΑ

     ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ

     ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ

     ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ  ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ  ΤΑ  ΥΛΙΚΑ  ΠΡΟΣ

     ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

     ΚΑΤΑ  ΜΗΚΟΣ,ΣΥΝΕΧΗΣ  ΚΑΙ  ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ.Η  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΟΥ

     ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗ(ΝΑΥΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ,ΧΑΡΤΙΝΟ

     ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ).ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ LOT

     NUMBER,ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

     ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΝΑ

     ΕΙΝΑΙ >70gr/m2.ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΝΑ

     ΕΙΝΑΙ  100mm*200m.

16 Γ 22002004 ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΟΙ 
ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΗΚΟΥΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 
150ΜΜ

120 2.300,00 ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΙ

    ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,ΤΗΝ

    ΟΔΗΓΙΑ  ΕΕC  93/42,ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΠΟΥ

    ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ CLASS I,ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ DIN 58953

    KAI BS 6871 KAI ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 868 1−3−5.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ

    ΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ

     ΑΕΡΙΟΥ(ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ).ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ

     ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ.ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ

     KRAFT ΧΑΡΤΙ,ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

     ΦΙΛΜ(ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ/ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ).ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΠΡΟ

     ΚΑΙ  ΝΑ  ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΥΓΡΑΣΙΑ  ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΝΤΑΣ  ΥΨΗΛΑ

     ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ.Η ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

     ΣΤΟ  ΧΑΡΤΙ  ΝΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ  ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΑΝΟΙΓΜΑ  ΤΟΥ  ΠΑΚΕΤΟΥ

     ΔΙΑΦΟΡΑ   ΙΝΙΔΙΑ   ΤΑ   ΟΠΟΙΑ   ΜΠΟΡΕΙ   ΝΑ   ΠΕΣΟΥΝ   ΣΤΑ

     ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ

     ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ

     ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ  ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ  ΤΑ  ΥΛΙΚΑ  ΠΡΟΣ

     ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ.Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

     ΚΑΤΑ  ΜΗΚΟΣ,ΣΥΝΕΧΗΣ  ΚΑΙ  ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ.Η  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΟΥ

     ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗ (ΝΑΥΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ,ΧΑΡΤΙΝΟ

     ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ).ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT

     NUMBER,ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ

     Η  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.ΤΟ  ΒΑΡΟΣ  ΤΟΥ  ΧΑΡΤΙΟΥ  ΜΕ  ΤΟ

     ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΝΑ ΕΙΝΑΙ >70gr/m2.ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

     ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΙΝΑΙ 150mm*200m.

17 Γ 22002005 ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΟΙ 
ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΗΚΟΥΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 
200ΜΜ

100 2.616,00 ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΙ

    ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ISO 9001:2000, ΙSΟ 13485:2003,ΤΗΝ

    ΟΔΗΓΙΑ  EEC  93/42,ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΠΟΥ

ΑΔΑ: Β56Μ4690ΩΣ-ΛΚΘ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ

                        
ΣΥΝΟΛΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                                               

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                         
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                   
                  

Σ Υ Μ Β Α Σ Η                                     

                                  ΠΟΣΟΥ  ………….  € ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α.

Για την προμήθεια του  είδους  «ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ » για ένα (1) έτος και μέχρι
εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.
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ΤΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:  Τα  Γραφεία  Γεν.  Νοσοκομείου  Αθήνας
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Για ένα  (1)  έτος και  μέχρι  εξάντλησης  των  συμβατικών
ποσοτήτων.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Στην Αθήνα σήμερα ……………… οι  κατωτέρω συμβαλλόμενοι, αφενός μεν 

1) Η κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ η Διοικητής  του  Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
και αφ’ ετέρου ο

2) 

ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία
…………………………………………………, Τηλ.: …………….., Fax: ………….

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ύστερα  από  πρόχειρο   μειοδοτικό  διαγωνισμό  της  Φ367/2014   ΕΠΑΝ/ΞΗ  ΤΟΥ

Φ193/13 Διακήρυξης και  την υπ΄ αριθμ……….(Θέμα….  )  Απόφαση  του Δ.Σ.  του

Νοσοκομείου  που κατακυρώνει  την προμήθεια ή  εργασία  στον  δεύτερο από τους

συμβαλλόμενους,  ο  πρώτος  αναθέτει  την  Προμήθεια  του  άρθρου  2  στον  δεύτερο  και

αυτός, που στο εξής θα αποκαλείται  για συντομία προμηθευτής,  την αναλαμβάνει με τους

ακόλουθους  όρους,  που  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα,  μαζί  με  τους  όρους  της  σχετικής

διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ κ.λ.π.

1 Τα είδη  που  περιγράφονται  στο  άρθρο  2  θα  είναι  εντελώς  όμοια  και  απόλυτα
σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην προσφορά του προμηθευτή, το προσπέκτους
που  τη  συνοδεύει  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  σχετικής  διακήρυξης  ή  τα
δείγματα που έχουν κατατεθεί, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης
αυτής, μαζί με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού.

2 Για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής  παρέδωσε  στο  Γ.Ν.Α.I.
εγγυητική  επιστολή  (…………..€)  τηs
……………………………………………………………………………………………

3 Σε  περίπτωση  που  τα  ανωτέρω  είδη  δεν  παραδοθούν  έγκαιρα  ή  και  αν
παραδοθούν δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα δείγματα και
αν η αντικατάστασή τους δεν γίνει μέσα σε τρεις ημέρες, η προμήθεια των ειδών
γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση αυτή η επί πλέον διαφορά τιμής
που πιθανόν υπάρχει  βαρύνει  καθ’ ολοκληρίαν τον  προμηθευτή και  η εγγύηση,
καταπίπτει  υπέρ  του  Νοσοκομείου  ως  ποινική  ρήτρα.  Οι  ποινικές  ρήτρες  που
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αναφέρονται στη διακήρυξη ισχύουν καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, το ύψος
τους δε συνομολογείται ως δίκαιο και εύλογο.

4 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, μετά την παράδοση
και  την  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  ειδών  ή  της  εργασίας  και  αφού
προσκομιστούν α) τιμολόγιο σε δύο αντίγραφα β) πρωτόκολλο παραλαβής και γ)
βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

5 Απαγορεύεται  η  εκχώρηση,  καθόσον  η  παρούσα  σύμβαση  έχει  απόλυτα
προσωποπαγή χαρακτήρα.

6 Κατ’  εξαίρεση,  η  εκχώρηση  δύναται  να  επιτραπεί  υπό  την  προϋπόθεση  ότι
υφίσταται αιτιολογημένο περί αυτού αίτημα του προμηθευτή και έγγραφη συναίνεση
του  αρμοδίου  οργάνου  του  Νοσοκομείου  ή  του  φορέα  που  διενήργησε  το
διαγωνισμό, η οποία παρέχεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά. Σε περίπτωση που τα είδη της παρούσας
σύμβασης  δεν  παραδοθούν  ή  αν  παραδοθούν,  χωρίς  να  πληρούν  τους  όρους  της
παρούσας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και του Π.Δ. 118/2007.

Ο προμηθευτής οφείλει  να παραδίδει  στο Νοσοκομείο εντός 48 ωρών από την ημέρα
παραγγελίας, τις ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται (εγγράφως, προφορικά ή
τηλεφωνικά) με δική του ευθύνη, δικά του μέσα και δικές του δαπάνες, μέσα στις αποθήκες
της Διαχείρισης του Νοσοκομείου.

Συνομολογείται  ο  χαρακτήρας  της  συμβατικής  αυτής  δέσμευσης  ως  απόλυτα
ακριβόχρονος. Ο προμηθευτής δηλώνει πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος
ότι παραιτείται του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Σημειώνεται  ότι  η  επιτροπή παραλαβής κατά περιόδους και  όποτε  το θεωρεί  σκόπιμο,
στέλνει δείγματα στις κατά τόπους αρμόδιες χημικές κλπ υπηρεσίες για έλεγχο των ειδών,
προσδιορίζοντας  το  είδος  του ελέγχου (φυσικοχημικός  έλεγχος  κλπ).  Τα σχετικά έξοδα
βαρύνουν τον προμηθευτή.

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική
δαπάνη εκτός Φ.Π.Α.

Όλοι οι όροι του παρόντος συνομολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόμενη δε τροποποίηση
του περιεχομένου τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο.
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Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι
σύμφωνα με την τεχνική προσφορά της εταιρείας.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπογράφουν δύο
όμοια πρωτότυπα αυτής.

Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατίθεται στο αρμόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι και το άλλο
λαμβάνει σαν διπλότυπο ο προμηθευτής.

Για ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ.
Φ367/2014  ΕΠΑΝ/ΞΗ ΤΟΥ Φ193/13  Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, τους όρους
της οποίας η ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ   Για τον Προμηθευτή ή τον Ανάδοχο
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