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ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ    18/2015

                  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
A. Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον 1000 ml

B.  Σέτ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης

Ο Διοικητής  του Νοσοκομείου Λευκάδας    Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1.  Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα». 
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /
4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
1.3.  Του  Ν.  3580/2007  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 
1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974) 
1.6.  Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες
διατάξεις». 
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις». 
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .  
1.9. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 
1.10. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
1.11.  Του  Π.Δ.  166/ 2003  (Φ.Ε.Κ.  138/Α/2003  )  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  Οδηγία
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 
1.12. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)
1.13. Την  Αριθμ. 5η  συνεδρίαση  /30-6-2015 θέμα 6ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, 
έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.
1.14  Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
1.15  Ότι άλλο δεν προβλέπεται ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και    διατάξεις
1.16 Την ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης με ΑΔΑ: Ω6Η84690ΒΧ-ΧΕΤ. 
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Π ρ ο κ η ρ υ σ σ ε ι
Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
A. Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον 1000 ml
B.  Σέτ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης
για  τις  ανάγκες  του  Νοσοκομείου  μας  για  ένα  έτος  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  8000,00€
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ. Η  προαναφερόμενη  δαπάνη  θα  αντιμετωπισθεί  από  τον  Τακτικό
Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 
1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  12-10-2015  ΗΜΕΡΑ Τρίτη.
3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
4. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ. Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ρ ο ι   σ υ μ μ ε τ ο χ η ς  σ τ ο  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο
1. Οι  προσφορές  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένες  χωρίς  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που
διενεργεί  τον διαγωνισμό.  Θα φέρουν σαν  τίτλο την προμήθεια που αφορά και  τον αριθμό της διακήρυξης
στοιχεία  που  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  και  στο  εξωτερικό  του  φακέλου  που  τις  περιέχει.  Οι  προσφορές
υποβάλλονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο.  Υποχρεωτικά  σε  δύο  (2)  αντίγραφα  τόσο  οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  όσο  και  οι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.

2. Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις:
 0,10% ΕΑΑΔΗΣΥ    
 2% υπέρ ψυχικής υγείας
 (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ).
 4%  (Στην καθαρή αξία τιμολογίου μείον τις κρατήσεις)

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο προσφέρων  υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το
ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο  οποίο υπάγεται το είδος).  

4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

   5. Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη της διεξαγωγής
του διαγωνισμού.

  6. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες
που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές.

   7. Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται μέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη αυτή.
8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών μετά την παράδοση και την

οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας.
9. Σε  περίπτωση  που  το  προσκομισθέν  είδος  δεν  είναι  σύμφωνο  με  την  υπογραφείσα  σύμβαση,  ο

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να το
αντικαταστήσει με άλλο σύμφωνο με τη σύμβαση.

10. Aπαιτείται  εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος αυτής θα υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α.  Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν.
2362/1995 και του Π.Δ. 118/2007.

11. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων της
διακήρυξης  αυτής  και  τους  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  και  με  την  υποβολή  της  προσφοράς  ο  προσφέρων
θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται στην προσφορά του
όπως είναι υποχρεωτικό.

Π ρ ο σ φ ο ρ έ ς
Ο  διαγωνισμός  γίνεται  με  κριτήριο  την  χαμηλότερη  τιμή,  στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς,

τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως
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κατατάσσονται  στις  ομάδες  που αναφέρονται  στο άρθρο 20 του Π.Δ.  118/2007,  τοποθετούνται  σε  χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία
της προσφοράς τοποθετούνται,  επί  ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα  διακήρυξη

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία,
πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο ίσο με την ισχύ της προσφοράς.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως προσφορές μέσα

στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται

με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  ότι  αυτές θα  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία   μέχρι  την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέσα στις εργάσιμες ώρες.  Στις
περιπτώσεις  αυτές,  όταν  απαιτείται  κατάθεση  δείγματος,  επιτρέπεται  η  αποστολή  του  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι  τούτο θα περιέλθει  στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις  (4)
ημέρες  από την  επομένη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  το  δε  αποδεικτικό  αποστολής  θα
περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού,
δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στα  αρμόδια  όργανα  αποσφράγισης  των  προσφορών  που
παραλαμβάνουν τις  προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται  από τη διακήρυξη ή την
πρόσκληση,  προκειμένου  να  αποσφραγιστούν  μαζί  με  τις  άλλες  που κατατέθηκαν  με  την προαναφερόμενη
διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν
προσκλήθηκε  προς  τούτο,  επιστρέφεται  από την  Υπηρεσία  χωρίς  να αποσφραγιστεί.  Επίσης  επιστρέφονται,
χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε
τρόπο, εκπρόθεσμα.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:      α. Η λέξη “Προσφορά”.  β. Ο πλήρης τίτλος
της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  την  προμήθεια.  γ.  Ο  αριθμός  της  διακήρυξης.  δ.  Η  ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Α ξ ι ο λ ό γ η σ η    Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν
Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές για τα είδη  που έχουν

κριθεί τεχνικά αποδεκτά και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.
Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  του  αρμόδιου  οργάνου  για  την  αξιολόγηση  των

αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  οργάνου,  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.

Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί
στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη προσφορών.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες  προμηθευτές.

Αυτοί υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας  την  προσήκουσα  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  η  οποία  και  θα  παραμείνει  στο
Νοσοκομείο μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Στην περίπτωση που οι  ανακηρυχθέντες  προμηθευτές δεν προσέλθουν μέσα στην προθεσμία που τους
ορίστηκε να υπογράψουν την σχετική σύμβαση, κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι από την κατακύρωση που
έγινε στο όνομά τους και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
και τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις.
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28 και32 μέχρι 34 του Π.Δ. 118/2007

Τ ε χ ν ι κ ε ς    π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ε ς
            A. Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον 1000 ml

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα
1 Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων 16

B.  Σέτ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Β.1 Διαστάσεις σπόγγου S= 10Χ15Χ3 

cm
10 

Β.2 Διαστάσεις σπόγγου M= 13Χ18Χ3 
cm

18

Β.3 Διαστάσεις σπόγγου L= 15Χ25Χ3 
cm

2

A. Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον 1000 ml με αποσπώμενο σάκκο συλλογής εκκρίσεων από το 
κάνιστρο. 
     Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής.

Β. Σέτ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής νανοτεχνολογίας με 
ολιγοσακχαρίτη για 
    δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις σπόγγου S= 10Χ15Χ3 cm, M= 13Χ18Χ3 cm, L= 15Χ25Χ3 cm.

Σημείωση: Η αντλία θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των συμβατών αναλώσιμων σετ. H ίδια αντλία 
πρέπει να είναι συμβατή με όλα τα υλικα Α, Β, Γ. Επίσης η αντλία κενού να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
• συνεχή και διαλειπόμενη λειτουργία αρνητικής πίεσης
• προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ 20-200mmHg
• δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών 
• ένδειξη ελέγχου του εγκλεισμού    
• ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού
• οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

*Τα  προσφερόμενα  να  φέρουν  σήμανση    CE     MARK     το  οποίο  να  αποδεικνύεται  με  πιστοποιητικό  από
πιστοποιημένο οργανισμό , πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο  επικυρωμένο

 1. Χρόνος παράδοσης εντός τουλάχιστον τεσσάρων ημερών , ο οποίος θα προσμετρηθεί ανάλογα.

Ε γ γ υ η σ ε ι ς
1.  Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  εάν απαιτείται  από  εγγύηση  συμμετοχής  υπέρ  του

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα είδη με  ΦΠΑ .Η
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου  ισχύος της προσφοράς που
ζητά η διακήρυξη.

2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι εάν απαιτείται, να
καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς
ΦΠΑ. 
Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  κατά  δύο  μήνες  από  τον  χρόνο  λήξης  της
σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι  εγγυήσεις  περιλαμβάνουν και τον όρο ότι  η εγγύηση καλύπτει  τις
υποχρεώσεις των μελών της ένωσης.
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.             3. Κατά  τα  λοιπά,  σε  ότι  αφορά  τις  εγγυήσεις,  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  25  του  Κ.Π.Δ.
[Π.Δ.118/2007].

Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές
                                                  (Άρθρο 15 Π.Δ 118/2007)
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως 
και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής 
προσφυγή). 
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που 
αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ118/2007. 
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του 
φορέα, ως εξής: 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 
Στον ανοικτό διαγωνισµό, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό 
και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από 
την διενέργεια του διαγωνισµού. 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε 
προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της 
επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από
γνωµοδότηση αυτού. 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον 
όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (1 Ο) εργάσιμες ηµέρες από την λήξη της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και 
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του ΠΔ 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) 
εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής 
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του
οποίου στρέφεται Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον 
όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (1Ο) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω 
τριηµέρου προθεσµίας. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν 
γίνονται δεκτές. 
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της 
Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός
της σε αυτούς από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 
5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 
18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα 
σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης 
από την αναθέτουσα αρχή. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 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 χιλίων (1.000) και 
µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον 
κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία"). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το 
ύψος των ανωτέρω ποσών.  Η παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α' 202).
                       

Β. ειδικοι οροι συμμετοχης στο διαγωνισμο
1. Σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 απαγορεύεται  η αναπροσαρμογή  του τιμήματος καθ ‘όλο  το διάστημα

ισχύος της σύμβασης.
2.  Σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  118/2007   άρθρο  2  §5  ,  ο  πρόχειρος  διαγωνισμός  διεξάγεται  από  τριμελή

επιτροπή με υποβολή έγγραφων προσφορών.
 3. Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών σύμφωνα με τα οριζόμενα

από το άρθρο 36 παράγραφοι  1έως 15 του Π.Δ. 118/2007. Αναφέρεται εδώ διευκρινιστικά ότι όσον αφορά την
επιστροφή των δειγμάτων ισχύουν και θα εφαρμόζονται ρητά οι παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις.

4. Με την ανακοίνωση που θα γίνει η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που
θα ακολουθήσει έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα όπως ορίζει το Π.Δ. 118/2007 στο άρθρο 23 παράγραφος
2. Το κείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί με όποιους ανακηρυχθούν προμηθευτές ΚΑΤΙΣΧΥΕΙ κάθε άλλου
κειμένου όπως ρητά ορίζει το Π.Δ. 118/2007  στο άρθρο 24 παράγραφος 3.

5.  Το Νοσοκομείο διατηρεί το  δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των υπό προμήθεια
ειδών να αυξομειώσει τις ζητούμενες ποσότητες κατά ποσοστό 30% σε περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας ή να αναστείλει την προμήθεια όταν τα είδη χορηγηθούν από
κρατική υπηρεσία η συναφθούν συμβάσεις από αυτή.

6. Ύστερα από την κατακύρωση της προμήθειας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης η παραγγελία
των ειδών  θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα  με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

7. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει δικαίωμα μονομερώς δίμηνης παράτασης ή ίσης με την ισχύ
της σύμβασης εκ μέρους της Υπηρεσίας με απόφαση αιτιολογημένη του Δ. Σ, με τη σύμφωνη γνώμη του
συμβασιούχου και με τους ίδιους όρους και τιμές της κατακύρωσης. Για κάθε μήνα παράτασης η ποσότητα θα
είναι αντίστοιχη με τη μηνιαία ποσότητα που προβλέπει η σύμβαση κατά αναλογία. Η παράταση σε καμία
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον ολικό χρόνο ισχύς της σύμβασης.
 8.  Καταγωγή  των  προσφερομένων  υλικών:  Οι  προμηθευτές  υποχρεούνται  να  αναφέρουν  στην
προσφορά τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερομένων ειδών. Ο προσφέρων πρέπει να
δηλώσει στην προσφορά του το Εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον
τόπο  εγκατάστασής  του  .Προσφορά  στην  οποία  δεν  υπάρχει  η  παραπάνω  δήλωση  θα  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του Εργοστασίου που δηλώθηκε. Στους
προσφέροντας δίνεται η δυνατότητα προσφοράς για όσα είδη επιθυμούν. Σε περίπτωση κατακύρωσης  ειδών
που εισάγονται από την Ε.Ο.Κ. πρέπει τα είδη αυτά να Συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας.

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος η υποκατασκευαστού <<Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η 
διερνέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του 
προσφερόμενου προιόντος, τα  έξοδα της προς τούτο συσταθεισόμενης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον 
προσφέροντα ή τους προσφέροντας κατ' αναλογία.

Η καταβολή των εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων  
μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από 
της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η 
προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.>>
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
<< Σε  περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη <<πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα>>. Στην  αντίθετη 
περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
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πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.>>
Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις.

<<Η προσφορά απορρίπτεται  και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι  εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησής
κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή   Dumping  ) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι
αποδεκτής  εξαγωγικής  επιδότησης  .  Οι  προσφέροντές  οφείλουν  να  είναι  γνώστες  των  προαναφερθείσων
μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊοντος ή της κατασκευαστριας εταιρείας>>.

                                                                                                     
9. Οι προσφέροντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά και

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατά ISO του προμηθευτή.
10. Πιστοποιητικό σήμανσης  CE για τα συγκεκριμμένα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με τις κοινοτικές

οδηγίες.
11.  Οι προσφέροντες που διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να συμμορφούνται με την 

Υ.Α.Ε3/833/99 «Σύστημα ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Επι ποινή 
αποκλεισμού τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ /
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
 ΠΑΡΑΤ.
ΤΙΜΩΝ

ΕΠΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ 

ΕΚΑΠΤΥ
Μονάδα
Μέτρηση

ς

Ποσότητ
α

Τιμή
Μονάδα

ς
χωρίς
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή

Χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ
Τελική
Τιμή

με ΦΠΑ

1 ΤΜΧ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  κ.τ.λ.
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας : ………………………………………

Κατάστημα : ………………………………………………….               
(Διεύθυνση – τηλέφωνα - fax )      Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς : Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Αρ. Βαλαωρίτου 24 – ΤΚ 31100) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. ……………    ΕΥΡΩ  …………………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι  του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ….
………………………..  (και  ολογράφως)  υπέρ  της  εταιρείας  ………………………………………..  Δ/νση
………………………………………………………….  για  τη  συμμετοχή  της  στο  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της
……………………………….......……. για την προμήθεια …………………………………….………………………………….. σύμφωνα με την
υπ. αρ.......διακήρυξη  σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  μόνο τις  από την συμμετοχή εις  τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος
χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

7

ΑΔΑ: 63Φ44690ΒΧ-Ω32



(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά

αναφέρεται στη Δ\ξη).
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας : ..…………………………..

Κατάστημα : ………………………………………..
(Διεύθυνση – τηλέφωνα -  fax )      Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς : Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Αρ. Βαλαωρίτου 24 – ΤΚ 31100) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ….……… ΕΥΡΩ …………………………..……..
Έχουμε  την τιμή  να σας  γνωρίσουμε ότι  εγγυώμεθα δια της παρούσας  εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  υπέρ  της  εταιρείας
………………………………………..Δ/νση  …………………………………………………………. μέχρι  του ποσού των …………..ΕΥΡΩ (και
ολογράφως)  το  οποίο  καλύπτει  το  10% της  συμβατικής  αξίας  προ ΦΠΑ εκ  ………........….  ΕΥΡΩ για  την  καλή
εκτέλεση   από αυτήν  των όρων της  με  αριθμό  ………σύμβασης  που  υπέγραψε  μαζί  σας  για  την  προμήθεια
………………..για κάλυψη αναγκών της αρ. διακήρυξης στο  .........    

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ
,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

                                                          ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

     Λευκάδα ……….

    Αριθ. Πρωτ.:………….      

ΣΥΜΒΑΣΗ    υπ’αριθμ. …………………. 
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ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ………….………………. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………………. 

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  

Στη Λευκάδα σήμερα …………………ημέρα ……………………… και ώρα 10η π.μ στα γραφεία του νοσοκο                          
μείου μεταξύ του διοικητή του νοσοκομείου κ……………………… που εκπροσωπεί νόμιμα το Νοσοκομείο με την 
ιδιότητα του αυτή και της εταιρειας: ………………………………………………………….       συμφωνήθηκαν και 
συνομολογήθηκαν τα εξής:
   Ο  πρώτος  των  συμβαλλόμενων  διοικητής  του  νοσοκομείου   έχοντας  υπόψη  του  την  αριθμ  …….η

συνεδρίαση  θέμα……….ο /…………   απόφαση  του   Δ.  Σ  του  νοσοκομείου  αναθέτει  στο  δεύτερο  των
συμβαλλόμενων την προμήθεια ειδών «………………………..»  ισχύς σύμβασης από ………………έως  ……………………….
   1 Τόπος υπογραφής της σύμβασης  ορίζεται  το Γ.  Ν Λευκάδας και  προς διευκόλυνση των εταιρειών που
εδρεύουν μακράν της πόλης της Λευκάδας είναι δυνατόν να υπογράφεται η σύμβαση (εάν το επιθυμούν οι
εταιρείες) αφού αποσταλεί στην έδρα της εταιρείας με έξοδα της.
   2. Χρόνος υπογραφής ορίζεται (όπως το Π.Δ118/2007 προβλέπει) σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση η το
αργότερο σε δέκα πέντε ημέρες ισχυουσών όμως των διατάξεων του προαναφερομένου Π. Δ  118/2007.
   3. Συμβαλλόμενα μέρη είναι για εν  το νοσοκομείο ο νόμιμος εκπρόσωπος του διοικητής ……………………….. για  
δε την εταιρεία  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
   4. Το είδος που κατακυρώθηκε στην εταιρεία σας και που θα προμηθεύει το νοσοκομείο είναι: 
……………………………………………………………………………………ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με  ………. ΦΠΑ

   5) Τιμή του είδους που θα προμηθεύεται το νοσοκομείο είναι η τιμή που ρητά και κατηγορηματικά αναφέρεται
στην παράγραφο 4 της σύμβασης αυτής.  
   6. Τόπος παράδοσης του είδους ορίζεται οι αποθήκες υλικού της διαχείρισης του νοσοκομείου καθώς και κάθε
άλλος τόπος μέσα στο νοσοκομείο που θα υποδεικνύεται  στην εταιρεία σας   από τα αρμόδια όργανα του
νοσοκομείου.
   7. Τρόπος παράδοσης. Το είδος θα παραδίδεται στο νοσοκομείο όπως αναφέρεται παραπάνω συσκευασμένα
και με έξοδα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες του νοσοκομείου.
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   8. Χρόνος   παράδοσης  του είδους ορίζεται σε (4) τέσσαρες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
και ύστερα από έγγραφη παραγγελία του νοσοκομείου μας. 
   9.  Τεχνικές  προδιαγραφές  του  είδους  είναι  οι  προδιαγραφές  που  ζητήθηκαν  με  την  αριθμ  ………………….
διακήρυξη του διαγωνισμού και οι οποίες σαφώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ (….) τεχνική προσφορά
της εταιρείας σας . 
   10. Η εταιρεία σας υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης
ύψους  10  %  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  χωρίς  το  ΦΠΑ  καθώς  και  οποιουδήποτε  άλλου  στοιχείου  η
δικαιολογητικού που  απαιτείται  και  θα ζητείται  από το τμήμα  οικονομικού  του νοσοκομείου.  Το ύψος της
εγγυητικής επιστολής την οποία πρέπει να εκδώσετε ανέρχεται στο ποσό των   …………………€.
   11.  Εγγυήσεις  για  την  παράδοση  παραλαβή  και  καλή  λειτουργία  του  προμηθευόμενου  είδους
ως εξής  :Η εταιρεία  σας  υποχρεούται   να  παραδίδει  τα είδη  σε  άριστη  κατάσταση  με  έξοδα της  μέχρι  τις
αποθήκες υλικού του νοσοκομείου και εγγυάται για την καλή του κατάσταση  και λειτουργία ύστερα από την
παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα.
   12. Τρόπος πληρωμής του είδους ύστερα από την οριστική του ποιοτική και ποσοτική παραλαβή με την έκδοση

χρηματικού εντάλματος για όλο το συμβατικό ποσό και χρόνος πληρωμής του είδους είναι ο καθοριζόμενος απο 

το Νόμο. Στα συμβατικά είδη γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

   13. Αναπροσαρμογή του τιμήματος δεν μπορεί να γίνει για κανένα λόγο.
   14.  Προβλεπόμενες ρήτρες ως εξής : Κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης και σε περίπτωση
που το προσκομισθέν είδος δεν είναι σύμφωνο με αυτήν ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα
μέρες από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου να αντικαθιστά το είδος με άλλο σύμφωνα με τη σύμβαση και
πάντα με έξοδα της εταιρείας του προμηθευτή Όποιος δεν θα συμμορφώνεται με τα παραπάνω θα κηρύσσεται
έκπτωτος εφαρμοζόμενων όλων των διατάξεων του άρθρου 34 του Π. Δ 118/2007.
   15. Τρόπος επίλυσης για τυχόν διαφορές που ήθελαν προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων ισχύουν ρητά
όλες οι  διάταξεις  του Π.Δ 118/2007.  Κάθε διαφορά που θα µπορούσε να προκύψει  από την εφαρµογή της
σύµβασης  αυτής,  και  δεν  τακτοποιηθεί  µμεταξύ  των  ενδιαφεροµένων,  υπάγεται  στην  αρµοδιότητα  των
δικαστηρίων Λευκάδας.
    16. Ορίζεται με τη σύμβαση αυτή ότι αντί της προσφυγής στα δικαστήρια οπός αναφέρεται παραπάνω είναι
δυνατή η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία οι αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωτικές για τους
συμβαλλόμενους χωρίς να αναιρείται η προηγούμενη παράγραφος αριθμ.15 της σύμβασης αυτής . 

   17. Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εταιρειών ως προς τη σύμβαση αυτή ισχύουν και θα εφαρμόζονται όλες
οι διατάξεις του Π. Δ 118/2007 άρθρο 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 και 34.
   18. Με τη σύμβαση αυτή τέλος ορίζεται και πάλι ότι έχουν ισχύ και θα εφαρμόζονται  οι όροι της διακήρυξης
……………….. 
   19. Το κείμενο της σύμβασης αυτής κατισχύει κάθε άλλου κειμένου σύμφωνα με όλα όσα ορίζονται στο άρθρο
24 παράγραφος 3 του Π.Δ 118/2007.
   20. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα διαβάστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφεται ένα
δε αντίγραφο παίρνει ο  συμβαλλόμενος και δυο αντίγραφα (το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο )παραμένουν στα
αρχεία του νοσοκομείου.

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    - Ο  -                                  

                                                                                                                                             ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ     
            

  

  

              

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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