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1 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ»
ΠΙΣΤΩΣΗ 10.888,03€ με ΦΠΑ.
ΠΠΥΥ 2012
CPV 24322220-5
Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και την
απόφαση του ΔΣ 41/11-11-2013
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
προμήθεια «ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ»
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός
2014

:

10.888,03€ με ΦΠΑ, ΚΑΕ 1311, προϋπολογισμός

Χρονική διάρκεια

:

12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Τόπος
:
ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Κτίριο Σχολής, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών
Ημερομηνία διενέργειας: 18/12 /2013 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00 πμ
Κατάθεση προσφορών 17/12/2013
Ημέρα Τρίτη Ώρα : 14.00 μμ στο πρωτόκολλο
της Υπηρεσίας

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΟΣ
ΕΝΥΔΡΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 96Ο

ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2100100102

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
6.805lt

Τεχνικές προδιαγραφές
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ για ιατρική χρήση (ΕΝΥΔΡΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 96Ο) σύμφωνα με
το Ν.2969/2001, ΦΕΚ 281/Α/18.12.01 και ΦΕΚ 2694/31.12.2008.
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ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η περιεκτικότητά της σε C2H6O δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 95,1% και
μεγαλύτερη από 96,9%. Άχρωμο, διαυγές, εύφλεκτο, ευκίνητο υγρό που αναμιγνύεται
με νερό, ακετόνη, αιθέρα και γλυκερόλη.
d2020 :0.805 έως 0,812.
Σ.ζ.: 78 OC έως 79 OC.
Σημ.: ο εκτελωνισμός θα γίνεται από υπάλληλο της προμηθεύτριας εταιρείας και τα
έξοδα εκτελωνισμού θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή.

3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι 12 μήνες,
με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους 2 πρώτους και με σύμφωνη γνώμη
του συμβασιούχου για τους επόμενους 10.
4.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε
πρόσφορο τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού.
5.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται
μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω
παραγράφων 6, 7, 8.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί μέρους κατά περίπτωση,
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθμό της διακήρυξης (35π/2013), τον τίτλο του διαγωνισμού (Προμήθεια
αιθανόλης), την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ) και την
ημερομηνία διενέργειας 18/12/2013).
6.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει μόνο υπεύθυνη
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου
υπογραφής, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα.
7.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το
αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την
ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.
8.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο
οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.
9.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον
η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.
10.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΑ
ΕΣΟΔΟΥΕΞΟΔΟΥ

Λογαριασμός ΓΛ

ΜΤΠΥ 1.5%

5211-3311

55.02.00

Χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ

5211-3311

55.02.00

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΜΤΠΥ

5211-3311

55.02.00

Υπέρ ψυχικής υγείας 2%

5291-3391

53.20.00

Φόρος προμηθευτών 4%

5291-3391

54.09.14

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων 0,10%

5299-3399

53.20.01

11.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013), παραγρ.Ζ,
υποπαράγραφος Ζ.5, η προθεσμία πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες.
12.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

Η Συντάξασα

Ο Τμηματάρχης
Οικονομικού

Ο Αναπληρωτής
Υποδιευθυντής
Οικονομικής Υπηρεσίας

Ουρανία Ζιάκα

Ιωάννης Πολιτάκης

Κωνσταντίνος Λύτρας

Η Διοικητική Διευθύντρια

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Παναγιώτα Ανδρούτσου

Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης
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ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, 2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς
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ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό προμήθειας «……………»
διακήρυξης ….
Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

αριθμός

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ΠΔ 118/2007.
β.
Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2,
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).
γ.
Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
δ.
Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις
υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
ε.
Είμαι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι ………… …………………………
στ.
Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, κατά την
ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
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ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών
Α/Α

Όνομα υλικού

Αριθμός
Κωδικός
μητρCPV
ώου

Οικονομική προσφορά
Κωδικός
Ημ/νία
Γενικής
ανάρΛογιστικής τησης

Μονάδα

Κωδικός
Τιμή
Τιμή
εργομονάδας Εργοστάσιο
Ποσό- μονάδας
στασίου/
ΦΠΑ
προ
κατασκευής
τητα
προ
Κωδικός
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΕΚΑΠΤΥ

Τιμή
μονάδας
με ΦΠΑ

1
2
3
4
Η
οικονομική
προσφορά
Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας

πρέπει

να

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Προμήθειας «…………………»
ΠΙΣΤΩΣΗ: ………………€ με ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ
λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της
τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα)
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φέρει:

ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ
Γραφείο Προμηθειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ-ΕΚΑ »
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΗΣ 2 * 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο / 20…
Στην Κηφισιά σήμερα....................... και στα γραφεία του Νοσοκομείου Κ. Α. Τ. – Νίκης
2 – 145 61 Κηφισιά, Α. Φ. Μ. 998965064, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, οι συμβαλλόμενοι:
α. ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής
«ΚΑΤ- ΕΚΑ», το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα
και
β. ο κ………………………………………………………………νόμιμος εκπρόσωπος της
Εταιρείας…………Α.Φ.Μ.…................
Δ.Ο.Υ.………………τηλ.………………….,που
εδρεύει επί της οδού…………………καλούμενος εφεξής προμηθευτής, μετά την
κατακύρωση του
διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης), με κριτήριο
κατακύρωσης τη
, ο οποίος διενεργήθηκε την
για
την
προμήθεια
και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό………..απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου,
συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
1. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΜΕΣ
Τα είδη θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προσφορά του
προμηθευτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με τα
προσκομισθέντα δείγματα στο διαγωνισμό, τη σχετική διακήρυξη και τους γενικούς
όρους της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.
ΤΙΜΗ
Ε Ι Δ Η
ΟΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ/ΑΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η συνολική δαπάνη της κατακύρωσης ανέρχεται στο ποσόν των € …………………με
Φ.Π.Α. και βαρύνει τον κωδικό……………του προϋπολογισμού έτους 201… και 201….
Δέσμευση πιστώσεων:
1.
Για το έτος 201… το ποσόν των €…………….με Φ.Π.Α.–Α.Δ.Α.
………………………..
2.
Για
το
έτος
201….το
ποσόν
των
€…………..με
Φ.Π.Α.–
Α.Δ.Α…………………………
2. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

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 ποιοτικός έλεγχος για την πιστοποίηση από το Γενικό Χημείου του Κράτους
των προϊόντων θα βαρύνει τους αναδόχους.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει στο Νοσοκομείο εντός 48 ωρών από την
ημέρα παραγγελίας, τις ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται (εγγράφως,
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ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ
Γραφείο Προμηθειών

προφορικά ή τηλεφωνικά) με δική του ευθύνη, δικά του μέσα και δικές του δαπάνες,
μέσα στις αποθήκες της Διαχείρισης …………………..του Νοσοκομείου.

Επισημαίνουμε ότι για την διευκόλυνση ελέγχου των τιμολογίων και την
απρόσκοπτη διακίνηση και ενταλματοποίησή τους, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα
κατωτέρω:

Η παραλαβή των διαφόρων υλικών και ειδών θα γίνεται από τις αντίστοιχες
επιτροπές παραλαβών, οι οποίες συντάσσουν με τον αρμόδιο υπόλογο της διαχείρισης
(αποθηκάριο) το πρωτόκολλο παραλαβής στον οποίο και θα το παραδίδουν. Το
πρωτόκολλο παραλαβής θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ή ολογράφως το
ονοματεπώνυμο των μελών της επιτροπής και του υπολόγου της διαχείρισης
(αποθηκάριου).

Τα προς παραλαβή είδη θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα
παραστατικά: Δελτίο αποστολής, Τιμολόγιο, ή Τιμολόγιο – δελτίο αποστολής τα οποία
θα παραλαμβάνει και θα υπογράφει ο αρμόδιος αποθηκάριος.

Στο τιμολόγιο θα υπάρχει οπωσδήποτε το όνομα και η υπογραφή του
εκδώσαντος αυτού.

Η παράδοση των τιμολογίων ή άλλων παραστατικών θα γίνεται, όπως ανωτέρω
αναλυτικά περιγράφεται και σε καμία περίπτωση στα διάφορα τμήματα του
Νοσοκομείου, θα αναγράφεται δε σε εμφανές σημείο του τιμολογίου σας, ο αριθμός
σύμβασης του Νοσοκομείου και ο Α.Φ.Μ. σας.
Παραστατικά που παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο είτε ταχυδρομικά, είτε
απευθείας από τον προμηθευτή θα παραδίδονται στην αντίστοιχη διαχείριση η οποία
φροντίζει για την ειδοποίηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

Είδη και υλικά, που δεν θα παραδίδονται, όπως ορίζεται ανωτέρω, θα
θεωρούνται ως μη παραληφθέντα.
Οι παραδόσεις θα γίνονται καθημερινά και από ώρα 07:30 π.μ. και μέχρι 15:00 μ.μ.
3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΜΤΠΥ 1.5%
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επι ΜΤΠΥ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ.
ΜΤΠΥ
ΥΠΕΡ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2%
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
0,10%

ΚΑΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ.

3311-5211
3311-5211

55.02.00
55.02.00

3311-5211
3391-5291
3391-5291

55.02.00
53.20.00
54.09.14

3399-5399

53.20.01

4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής παρέδωσε στο
Νοσοκομείο την επισυναφθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τραπέζης
με αριθμό
ημερομηνία
Αξίας €
και λήξεως
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.
Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η ……………….και λήξη αυτής η
………………
5.2. Δύναται να δοθεί παράταση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες, με μονομερές
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δικαίωμα του νοσοκομείου για τους 2 πρώτους μήνες (της παράτασης) και με τη
σύμφωνη γνώμη του συμβασιούχου προμηθευτή για τους τυχόν επόμενους.
Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία, που προβλέπει η σύμβαση ή
που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’ αναλογία του συμβασιούχου προμηθευτή.
5.3.Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση μετά από
έγγραφη ενημέρωση των προμηθευτών, τουλάχιστον ένα μήνα πριν αζημίως.
5.4 Σε περίπτωση εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της
σύμβασης ή κατά τα ανωτέρω παράτασης αυτής, το Νοσοκομείο θα προμηθεύεται τις
απαιτούμενες ποσότητες στην αρχική συμβατική τους συμφωνηθείσα τιμή ή σε
μικρότερη που προέκυψε για οιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή
παράτασης αυτής.
5.5 Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις
περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε
ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών.
5.6 Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής αναδειχθεί για
το αντικείμενο αυτής νέος προμηθευτής με οικονομικά συμφερότερους όρους για το
Νοσοκομείο, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης.
5.7 Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην
περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε
στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή Υ.Πε ή
άλλη Υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο με
οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα
μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση
από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του
συνόλου αυτών.
5.8 Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εάν νόμος ή
το δημόσιο συμφέρον το επιβάλει ή οι όροι της διακήρυξης το προβλέπουν.
5.9 Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Νοσοκομείο δεν κάνει χρήση αυτής, ή
γιατί εφοδιάζεται με τα είδη της ή και με άλλα που μπορούν να αντικαταστήσουν αυτά,
από το Κράτος ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ή από δωρεές κ.λ.π., ή γιατί δεν
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών.
5.10 Εάν πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης ή τυχόν παράτασης αυτής γίνει
προκήρυξη νέου διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή
υπαναχώρησης από αυτήν του προμηθευτή.
6. ΕΚΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Τα δελτία αποστολής και τιμολόγια θα:
6.1. φέρουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του εκδώσαντα, τη
σφραγίδα της εταιρείας και τον αριθμό παραγγελίας του Νοσοκομείου.
6.2. παραδίδονται ΜΟΝΟ στις αντίστοιχες επιτροπές παραλαβών, οι οποίες μαζί με τον
αρμόδιο υπόλογο της Διαχείρισης θα συντάσσουν το πρωτόκολλο παραλαβής.
7. ΠΛΗΡΩΜΗ

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013, παραγρ.Ζ, υποπαράγρ.
Ζ.5)

8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
8.1. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον
προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να
μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.
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8.2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι Τράπεζες, που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.
1905/90 Φ.Ε.Κ. 147/15-11-90.
Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή,
υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει
και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που
διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η
μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.
Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το
πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.
9. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας
υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν ένα
πρωτότυπο αυτής και ο προμηθευτής έλαβε επικυρωμένο αντίγραφο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Προμηθευτής

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης
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