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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
«ΖΑΚΕΤΕΣ ΠΛΕΚΤΕΣ » (CPV 18235200-7 )
ΠΙΣΤΩΣΗ 15.610,04 ΜΕ ΦΠΑ
ΠΠΥΥ2012
ΚΑΕ (1526)
Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και την
απόφαση του ΔΣ 41/12-11-2013 (θέμα 14)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
προμήθεια «ΖΑΚΕΤΕΣ ΠΛΕΚΤΕΣ »
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός για ΓΝΑ ΚΑΤ

13.610,04€
με
προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός για ΕΚΑ

2.000€ με ΦΠΑ, ΚΑΕ 1526 προϋπολογισμός
2014 .

.
Χρονική διάρκεια

:

Τόπος

:

ΦΠΑ,
2014 .

ΚΑΕ

1526

2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
.αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου
Ημερομηνία διενέργειας: Πέμπτη 29/05/2014, ώρα 10:00
Κατάθεση προσφορών :
Μέχρι Τετάρτη 28/05/2014,14:00 στο πρωτόκολλο
της Υπηρεσίας
Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα γίνει σε ένα στάδιο
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΤ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΕΚΑ

Π.Τ ΕΠΥ

32

2

ΕΚΤΟΣ

ΖΑΚΕΤΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ

44

1

ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

46
48
50
52
54
56
58
60
Σύνολο σε τεμ:
Γενικό σύνολο

100
200
160
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80
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4
4
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6
16
14
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7
2
0
0
65

ΕΚΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ

742 τεμ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Σύνθεση νήματος 50% μαλλί και 50% ακρυλικό.
2. Χρώμα μπλέ.
3. Βάρος τεμαχίου σε γραμ. ανά μέγεθος από 360 έως 520 γρ( Από 360 γρ.
σύν 20 γρ αναλογικά σε κάθε μέγεθος π.χ μέγεθος 46, 380 γρ.
4. Συστολή μέγιστο κατά μήκος 5%,κατά πλάτος 3%.
5. Νήμα ραφής : τρίκλωνο βαμβακερό
6. Στερεότης χρωματισμού στο νερό , στη τριβή κ.λ.π 4-5.
7. Επεξεργασίες : Αντισκωρική & Superwash
ΣΗΜ. : Κατά την παράδοση ο προμηθευτής να δηλώσει την αντισκωρική ουσία
που χρησιμοποίησε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :
Ζακέτες τύπου « V » με μακρύ μανίκι ( ως το σκαρίφημα ). Τα μανίκια
της ζακέτας να είναι κολλημένα με το υπόλοιπο μέρος της ζακέτας με
μανικοκόλληση.
Περιμετρικά του λαιμού και στο άνοιγμα θα έχουν διπλή τρέσα γυριστή με
ρεμαγιά φάρδους 4 , 5 cm . Στο τέλος του σώματος θα έχουν αναδίπλωση (
ούγια ) 2 cm.
Τα μανίκια θα έχουν ελαστικό μήκους 5 – 5 , 5 cm . Στο μπροστινό μέρος θα
φέρουν δύο ( 2 ) τσέπες διαστάσεων : φάρδος 12 cm ή μήκος 13 cm , με
αναδίπλωση 2 cm στο επάνω μέρος . Το εμπρόσθιο άνοιγμα θα κλείνει με
κουμπιά καλής ποιότητας που θα ξεκινούν σε απόσταση 3 cm από το τέλος
του σώματος και σε απόσταση μεταξύ τους 8 cm . Τα μεγέθη 44 , 46 , 48 θα
έχουν πέντε ( 5 ) κουμπιά , ενώ τα μεγαλύτερα νούμερα θα έχουν έξι ( 6 )
κουμπιά
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :
Για ότι αφορά τη συσκευασία ,τις επισημάνσεις , τη δειγματοληψία , τον
μακροσκοπικό και εργαστηριακό έλεγχο καθώς και τον υπολογισμό των
εκπτώσεων επί μακροσκοπικών και εργαστηριακών εκτροπών , ισχύουν τα
αναφερόμενα στο τεύχος « Β » ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΕΚΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ του Υπουργείου Εμπορίου .
Να κατατεθεί υποχρεωτικά ένα δείγμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Να δίνεται η δυνατότητα μικροαλλαγών στα μεγέθη.
3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, κατά τη
διάρκεια του οποίου πρέπει να γίνει η ολική παράδοση των ειδών. Δύναται να
δοθεί παράταση της σύμβασης και συνεπώς της προθεσμίας παράδοσης για
άλλους δυο (2) μήνες, μετά από πλήρως αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή.
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.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων ειδών και η προμήθεια
θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή που θα δώσει την χαμηλότερη συνολική
τιμή.
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθμό της διακήρυξης (19/2014), τον τίτλο του διαγωνισμού (ΖΑΚΕΤΕΣ
ΠΛΕΚΤΕΣ), την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ) και
την ημερομηνία διενέργειας (29/05/2014).
6.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με την αναθέτουσα αρχή θα γίνεται με τους
εξής τρεις τρόπους.
Με έγγραφο που θα αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα
δηλώσει ο διαγωνιζόμενος.
Με τηλεομοιοτυπία (fax) που θα δηλώσει ο διαγωνιζόμενος στην
προσφορά του.
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e-mail) που θα δηλώσει ο διαγωνιζόμενος
στην προσφορά του.

7.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

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

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.
9.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο έντυπο
οικονομικής προσφοράς όπου αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή αριθμητικώς και
ολογράφως καθώς και το ποσοστό ΦΠΑ%.
10.

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.
11.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας, υπόκειται σε κρατήσεις επί της συνολικής
καθαρής αξίας των ειδών του τιμολογίου, ήτοι: α) ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσημο 2% επί
ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΜΤΠΥ, ψυχική υγεία 2%, φόρος
προμηθευτών 4%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% (τέλος
χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) και β) κάθε άλλη νόμιμη
κράτηση, που θα επιβληθεί με Νόμο ή Υπουργική απόφαση..
12.

TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη Νομοθεσία.
13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη
Νομοθεσία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης

4

ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
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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
αριθμός διακήρυξης ….
Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

προμήθειας «……………»

:
:
:
:
:
:
:
:

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
ανεπιφύλακτα.

γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι
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ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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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
Tα προϊόντα θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα αναφερόμενα στην προσφορά του
προμηθευτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, , τη σχετική
διακήρυξη και τους γενικούς όρους της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.
ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΤ

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΑ

32
100
200
160
72
80
25
4
4
677

2
6
16
14
18
7
2
0
0
65

Π.Τ ΕΠΥ

ΤΙΜΗ ΤΕΜ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΖΑΚΕΤΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ

44
46
48
50
52
54
56
58
60
Σύνολο σε τεμ:

Η συνολική δαπάνη της κατακύρωσης ανέρχεται στο ποσόν των € …………………με
Φ.Π.Α. και βαρύνει τον κωδικό……………του προϋπολογισμού έτους 2014
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Δέσμευση πιστώσεων:
1.
Για το έτος 2014
………………………..

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,
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.
2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΜΤΠΥ 3,5%, Χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου
ΜΤΠΥ, Υπέρ ψυχικής Υγείας 2%, φόρος προμηθευτών 8%, Υπέρ ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%
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.
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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
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
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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.
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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