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ΚΗΦΙΣΙΑ, 1-4-2014
Αρ. πρωτ.: 4287/2-4-2014

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 35.282,3 € µε ΦΠΑ. (ΠΠΥΥ 2012)
Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου:
1) ∆.Σ. 06/12-3-2014 (θέµα 9ο) περί εγκρίσεως τεχνικών προδιαγραφών
2) ∆.Σ. 08/26-3-2014 (θέµα 8ο) περί εγκρίσεως διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την
««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ»
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισµός: πίστωση 35.282,3 € µε ΦΠΑ, προϋπολογισµός 2014.
Τόπος ∆ιενέργειας: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, Αίθουσα ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 10-4-2014 έως ώρα
14:00 µ.µ. στο Πρωτόκολλο του
Νοσοκοµείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-4-2014 ώρα 10.00 π.µ.
στην αίθουσα του ∆.Σ.

Ισχύς προσφορών :
12 ΜΗΝΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΗΧΩ & ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ): 4/4/2014
•
Η
αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα γίνει ενιαία
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», χωρίς διάκριση σταδίων.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΙ∆ΟΣ

ΚΩ∆.
ΠΑΡΑΤΗΡ.

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡ.
€ /ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
€/ΤΕΜ (ΜΕ
ΦΠΑ (23%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ €
(ΜΕ ΦΠΑ
23%)

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΑΠΛΟΙ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

41.6.4.

0,1448

1

0,1781

65.000
ΤΕΜ

11.576,5
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ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 41.6.2
ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 41.6.6.
ΩΡΙΑΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΥΡΩΝ

0,1365

0,1678

45.000
ΤΕΜ

7.551

3,69

4,5387

4.000
ΤΕΜ

16.154,8

ΣΥΝΟΛΟ

35.282,3

Α. Απλοί ουροσυλλέκτες µίας χρήσεως
Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
2. Να έχουν διαβάθµιση ανά 100ml.
3. Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτου στεγανότητας.
4. Να έχουν µήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να
προστατεύεται µε κάλυµµα.
5. Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρµογή ειδικής κρεµάστρας ή να
διαθέτουν ενσωµατωµένο πλαστικό στήριγµα.
6. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα µη παλινδρόµησης του περιεχοµένου του σάκου
στην ουροδόχο κύστη.
7. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC.
B. Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώµατος αποστειρωµένοι
Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
2. Να έχουν διαβάθµιση ανά 100 ml.
3. Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτου στεγανότητας.
4. Να έχουν µήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να
προστατεύεται µε κάλυµµα.
5. Να διαθέτουν ενσωµατωµένο πλαστικό στήριγµα.
6. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα µη παλινδρόµησης του περιεχοµένου του σάκου
στην ουροδόχο κύστη.
7. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC.
8. Να υπάρχει ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου, ασφαλής και εύχρηστη.
9. Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων.
10. Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή –πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή
δειγµατοληψία ούρων για καλλιέργεια.
11. Να είναι ατοµικά συσκευασµένοι και αποστειρωµένοι.
Γ. Ουροσυλλέκτες ωριαίας µέτρησης ούρων
Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
2. Να έχουν διαβάθµιση ανά 100 ml.
3. Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου στεγανότητας.
4. Να έχουν µήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να
προστατεύεται µε κάλυµµα.
5. Να διαθέτουν ενσωµατωµένο πλαστικό στήριγµα.
6. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα µη παλινδρόµησης του περιεχοµένου του σάκου
στην ουροδόχο κύστη.
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7. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC, να υπάρχει ειδική στρόφιγγα εκκένωσης
του σάκου, ασφαλής και εύχρηστη.
8. Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων.
9. Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή – πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή
δειγµατοληψία ούρων για καλλιέργεια.
10. Να φέρουν συσκευή ωριαίας µέτρησης χωρητικότητας 500cc.
11. Να είναι ατοµικά συσκευασµένοι και αποστειρωµένοι.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
•
Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού
κωδικού παραγωγής.
•
Οι ενδείξεις να είναι γραµµένες και στην Ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο σηµείο 13 του παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ ∆Υ7/2480/94.
•
Να είναι πιστοποιηµένα (σήµανση CE).
•
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία αποστείρωσης και λήξης και να
έχουν υπόλοιπο ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη µέχρι την ηµεροµηνία λήξης.
•
Να είναι η συσκευασία καλή για ασφαλή µεταφορά.
•
Να µην κάµπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά τη συσκευασία.
•
Η υπηρεσία µπορεί να προβεί σε έλεγχο από διαπιστευµένο εργαστήριο ή
αναγνωρισµένο εργαστήριο του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα.
•
Η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προβεί σε έλεγχο δειγµάτων, το κόστος του
οποίου βαρύνει τον προµηθευτή.
3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης είναι δώδεκα (12) µήνες.
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα 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 «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω
παραγράφων 6, 7, 8.
Σηµείωση: Για διευκόλυνση της επικοινωνίας των συµµετεχόντων µε την αναθέτουσα
αρχή κρίνεται απαραίτητη η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο φάκελο µε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής.
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,
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
•
Τον αριθµό της διακήρυξης (12/2014), τον τίτλο του διαγωνισµού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ), την επωνυµία του διενεργούντος τον διαγωνισµό (ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ)
και την ηµεροµηνία διενέργειας (11/4/2014).
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6. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
O φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει µόνο υπεύθυνη
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύµφωνα µε το
συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα.
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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
ΜΤΠΥ 1.5%., χαρτόσηµο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί χαρτοσήµου
ΜΤΠΥ, υπέρ ψυχικής υγείας 2%, φόρος προµηθευτών 4%, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10% (τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς
υπέρ ΟΓΑ).
11. TΡΟΠΟΣ 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 ∆ΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία.
Συνηµµένα: 1) Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης
2) Έντυπο οικονοµικής προσφοράς

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ
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Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 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 σάκων για ούρα»,
αριθµός διακήρυξης 12/2014
Ο/Η (όνοµα)
Επώνυµο
Ονοµα & επώνυµο πατέρα
Ονοµα & επώνυµο µητέρας
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθµός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

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. ∆εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Π∆ 118/2007.
β.
∆εν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2,
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007).
γ.
∆εν 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 οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά µου κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι ………… …………………………
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιµών
Α/Α
Όνοµα υλικού

1

2

3

Αρ.
µητρώου

Κωδικός
CPV

Κωδικός
Γενικής
Λογιστικής

Ηµ/νία
ανάρτησης

Οικονοµική προσφορά
Μονάδα

Τιµή
µονάδας
προ ΦΠΑ

Εργοστάσιο
κατασκευής

Κωδικός
εργοστασίου

Ποσότητα

Τιµή
µονάδας
προ ΦΠΑ

ΦΠΑ

Τιµή
µονάδας
µε ΦΠΑ

ΑΠΛΟΙ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΥΡΩΝ
Η οικονοµική προσφορά πρέπει να φέρει:
Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Προµήθειας «Σάκων για ούρα»
ΠΙΣΤΩΣΗ: 35.282,3 € 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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ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ……………
«……………………………………………………………………»
………………. € µε ΦΠΑ
Στην Κηφισιά, σήµερα ………………., οι συµβαλλόµενοι
α)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΦΜ
998965064, ∆ΟΥ Κηφισιάς, εφεξής Νοσοκοµείο, εκπροσωπούµενο από τον ∆ιοικητή
Ευάγγελο Ι. Βουµβουλάκη και
β)
…………………………………………………….. ΑΦΜ …………………, ∆ΟΥ
………………., εφ΄εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούµενη από τον ∆ιαχειριστή
…………………………..,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ……………………………………αναδείχθηκε ανάδοχος ………………………………,
µε την απόφαση ∆Σ ………………………….., µετά από ……………………διαγωνισµό
(…………………).
Άρθρο 1. Αντικείµενο, τίµηµα, δέσµευση πιστώσεων, διάρκεια
Αντικείµενο: ……………………………………………………………………………………..
Τίµηµα: ………………………… € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ………………………… € µε ΦΠΑ.
Βαρύνει τον κωδικό ………………. του προϋπολογισµού έτους 2014.
∆έσµευση πιστώσεων: Έτος 2014, ……………………. € µε ΦΠΑ, Α∆Α …………………
∆ιάρκεια: ……………………………………
Άρθρο 2. Παραλαβή εργασιών, τιµολόγηση, εξόφληση
Η πιστοποίηση των προσφερόµενων υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής,
η οποία συντάσσει το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών. Αντίγραφο αυτού
παραδίδεται στον Ανάδοχο, για να εκδώσει το αντίστοιχο τιµολόγιο, που πρέπει να
αναφέρει και τον αριθµό της σύµβασης, εκτός από τα στοιχεία που ορίζει ο Νόµος.
Τιµολόγια που εκδίδονται πριν από τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών
δεν είναι αποδεκτά και επιστρέφονται στον εκδότη.
Τα τιµολόγια παραδίδονται ΜΟΝΟ στη ∆ιαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Εξοφλούνται µε
χρηµατικό ένταλµα, µέσα στη νόµιµη προθεσµία.
Άρθρο 3. Κρατήσεις
ΜΤΠΥ 1.5%., χαρτόσηµο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί χαρτοσήµου
ΜΤΠΥ, υπέρ ψυχικής υγείας 2%, φόρος προµηθευτών 4%, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10% (τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς
υπέρ ΟΓΑ).
Άρθρο 4. ∆ιάρκεια
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες.
Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η ………. και λήξη αυτής η ………..
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ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
Γραφείο Προµηθειών
Άρθρο 5. Εκχώρηση απαιτήσεων
Εκχώρηση των απαιτήσεων του Αναδόχου από την παρούσα σύµβαση επιτρέπεται
µόνο στις Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και στις εταιρείες διαχείρισης
απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90. Αν τα
τιµολόγια είναι εκχωρηµένα, να αναγράφεται σε εµφανές σηµείο τους η Τράπεζα ή η
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.
Αν οι απαιτήσεις έχουν εκχωρηθεί, αλλά εκ παραδροµής εκδοθεί ένταλµα και επιταγή
στο όνοµα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να αποδώσει στην Τράπεζα ή στην
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων τα ποσά που έχει εισπράξει
Άρθρο 6. Λοιποί όροι
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς και αζηµίως τη σύµβαση,
µετά από έγγραφη ενηµέρωση του Αναδόχου ένα µήνα πριν. Ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται αποζηµίωσης σε περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ της σύµβασης, ιδίως
αν δεν παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης του έργου. Καταγγελία, διακοπή ή
αναθεώρηση της σύµβασης επιτρέπεται µόνον εάν το επιβάλει ο Νόµος ή το δηµόσιο
συµφέρον.
Άρθρο 7. ∆ωσιδικία
Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εφαρµογή της παρούσας
υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας.
Μετά την ανάγνωση και τη βεβαίωση της παρούσας, οι συµβαλλόµενοι υπέγραψαν ένα
πρωτότυπο αυτής και ο Ανάδοχος έλαβε επικυρωµένο αντίγραφο.
Οι συµβαλλόµενοι
Για το Νοσοκοµείο

Για τον Ανάδοχο

Ευάγγελος Ι. Βουµβουλάκης
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