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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
63/2015

ςνηήπηζη: α) οπηικοακοςζηικών μέζων, πίζηωζη 10.000,00 €
β) αςηόμαηων θςπών και μπαπών, πίζηωζη 10.000,00 €
Πποκήπςξη ππόσειπος διαγωνιζμού
Πίζηωζη 20.000,00€ με ΦΠΑ
Έρνληαο ππόςε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηελ απόθαζε 34/30-07-2015, ζέκα 4, ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξνθεξύζζνπκε πξόρεηξν δηαγσληζκό, κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο.
1.

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Αλαζέηνπζα αξρή

Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο ΚΑΣ

Δίδνο δηαγσληζκνύ

Πξόρεηξνο

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο

Υακειόηεξε ηηκή

Πξνϋπνινγηζκόο

20.000,00 € κε ΦΠΑ, πξνϋπνινγηζκόο 2015 & 2016

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

1 έηνο

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο

Γεπηέξα 21/12/2015, ώξα 11:00, ζην πξσηόθνιιν

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Γεπηέξα 21/12/2015, ώξα 12:00

Σόπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ιζρύο πξνζθνξώλ

180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Δπηηξέπεηαη λα θαηαηεζεί πξνζθνξά είηε γηα κία είηε θαη γηα ηηο δύν ππεξεζίεο
Αποζθπάγιζη πποζθοπών και αξιολόγηζη ζε ένα ζηάδιο
2.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ

Α) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ,
ΠΙΣΧΗ 10.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ
1) Δγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα θιήζεσο Ννζειεπηηθώλ Σκεκάησλ.
2) πζηήκαηα ελδνεπηθνηλσληώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
3) Θπξνηειέθσλα ηκεκάησλ.
Η ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη, πξνιεπηηθό δεθαπελζήκεξν θαη κεληαίν έιεγρν,
επηζθεπή/άξζε βιαβώλ, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ/θαηεζηξακκέλσλ εμαξηεκάησλ κε
θαηλνύξγηα.

ΑΔΑ: Ω9Φ246906Π-Μ2Ξ
ΓΝΑ ΚΑΣ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003479202 2015-12-11
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:
α. Η ελ γέλεη ζπληήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπζηεκάησλ ώζηε απηά λα
ιεηηνπξγνύλ ζσζηά θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο.
β. Η ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ εξγαζία, γηα ηελ άξζε θάζε βιάβεο, πνπ
πξνέξρεηαη από θπζηνινγηθή θζνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα πάζεο θύζεσο
κηθξνεμαξηήκαηα (κπνπηόλ, ξειέ, πνπάξ, ιπρλίεο θιπ).
γ. ε πεξίπησζε βιάβεο, πνπ δελ θαιύπηεηαη θαηά ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν (β), ζα
ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην θόζηνο
απνθαηάζηαζεο ηεο θαη ε επηζθεπή, ζα γίλεηαη, κεηά από έγθξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
δ. Η αμηνιόγεζε ηεο θζνξάο ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ν ραξαθηεξηζκόο ησλ βιαβώλ ζα
γίλεηαη από θνηλνύ, από ηνλ πληεξεηή θαη από Μεραληθό ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
ε. Δηδηθεπκέλνο αδεηνύρνο ηερληθόο ηνπ αλαδόρνπ, ζα επηζεσξεί ηα αλσηέξσ
ζπζηήκαηα δύν θνξέο ην κήλα, ζα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο από θπζηνινγηθή
θζνξά θαη ζα θαηαγξάθεη ηπρόλ ειιείςεηο.
ζη. Σερληθόο ηνπ αλαδόρνπ ζα πξνζέξρεηαη ζην Ννζνθνκείν, θάζε 15 εκέξεο, ζε
εξγάζηκε εκέξα (πξνηεηλόκελε ε Σεηάξηε), εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 8:00 –
13:00, ζα ελεκεξώλεηαη από ηελ ηερληθή ππεξεζία γηα πηζαλά πξνβιήκαηα ησλ
ζπζηεκάησλ, ζα ζπκπιεξώλεη θαη ππνγξάθεη ην εηδηθό έληππν ειέγρνπ, αληίγξαθν ηνπ
νπνίνπ ζα ιακβάλεη θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε άξζε ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ πξνβιεκάησλ.
δ. ηηο θιήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έθηαθηεο βιάβεο ν ζπληεξεηήο ζα πξνζέξρεηαη
εληόο 24 σξώλ θαη ζα απνθαζηζηά ηελ βιάβε ζηα ζπζηήκαηα.
ε. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηκνθαηάινγν κε ηα θάησζη
αληαιιαθηηθά:
Πίλαθαο 1
Α/Α

Αληαιιαθηηθό

Πνζόηεηα

1
2
3

Πνπάξ
Λάκπεο θζνξίνπ
Ρειέ

50 ηεκάρηα
10 ηεκάρηα
10 ηεκάρηα

Πξνϋπνινγηζκόο πξνκήζεηαο κε
ηνπνζέηεζε (κε ΦΠΑ)/ηεκάρην
9,00€
4,00€
18,00€

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ζπληεξήζεσο, ν ζπληεξεηήο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα
ππνγξάθεη ην Ηκεξνιόγην Λεηηνπξγίαο – πληεξήζεσο – Βιαβώλ, πνπ ζα ηεξείηαη, κε
κέξηκλα ηνπ Ννζνθνκείνπ. ην εκεξνιόγην ζα θαηαρσξνύληαη:
 Πιήξε ηερληθά ζηνηρεία
 Λνηπά ζηνηρεία απαζρνιήζεσο
 Παξαηεξήζεηο
 Δπαλνξζσηηθή (επηζθεπή) ζπληήξεζε
 Αθξηβήο ρξόλνο εηδνπνίεζεο ηνπ ζπληεξεηή
 Αθξηβήο ρξόλνο πξνζέιεπζεο ηνπ ζπληεξεηή θιπ, πνπ αθνξνύλ ζηελ
ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Β) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΜΠΑΡΧΝ ΚΑΙ
ΘΤΡΧΝ, ΠΙΣΧΗ 10.000,00 € ΜΔ ΦΠΑ.
1) Απηόκαηεο πόξηεο εηζόδνπ ηζνγείνπ (4), 1νπ νξόθνπ (1), εηζόδνπ ΣΔΠ (2),
αλαηνιηθνύ θαη δπηηθνύ ζπξσξείνπ (2), ΜΔΘ (3), Υεηξνπξγείσλ (2), Απνζηείξσζεο (2).
2) Απηόκαηεο κπάξεο (3).
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Η ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη, πξνιεπηηθό δεθαπελζήκεξν θαη κεληαίν έιεγρν,
επηζθεπή/άξζε βιαβώλ, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ/θαηεζηξακκέλσλ εμαξηεκάησλ κε
θαηλνύξγηα.
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:
α. Η ελ γέλεη ζπληήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπζηεκάησλ ώζηε απηά λα
ιεηηνπξγνύλ ζσζηά θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο.
β. Η ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ εξγαζία, γηα ηελ άξζε θάζε βιάβεο, πνπ
πξνέξρεηαη από θπζηνινγηθή θζνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα πάζεο θύζεσο
κηθξνεμαξηήκαηα (ξάνπια, ξνπιεκάλ, ηζηκνύρεο θιπ).
γ. ε πεξίπησζε βιάβεο, πνπ δελ θαιύπηεηαη θαηά ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν (β), ζα
ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην θόζηνο
απνθαηάζηαζεο ηεο θαη ε επηζθεπή, ζα γίλεηαη, κεηά από έγθξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
δ. Η αμηνιόγεζε ηεο θζνξάο ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ν ραξαθηεξηζκόο ησλ βιαβώλ ζα
γίλεηαη από θνηλνύ, από ηνλ πληεξεηή θαη από Μεραληθό ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
ε. Δηδηθεπκέλνο αδεηνύρνο ηερληθόο ηνπ αλαδόρνπ, ζα επηζεσξεί ηηο πόξηεο δύν θνξέο
ην κήλα, ζα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο από θπζηνινγηθή θζνξά θαη ζα θαηαγξάθεη
ηπρόλ ειιείςεηο.
ζη. Σερληθόο ηνπ αλαδόρνπ ζα πξνζέξρεηαη ζην Ννζνθνκείν, θάζε 15 εκέξεο, ζε
εξγάζηκε εκέξα (πξνηεηλόκελε ε Σεηάξηε), εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 8:00 –
13:00, ζα ελεκεξώλεηαη από ηελ ηερληθή ππεξεζία γηα πηζαλά πξνβιήκαηα ησλ
ζπζηεκάησλ, ζα ζπκπιεξώλεη θαη ππνγξάθεη ην εηδηθό έληππν ειέγρνπ, αληίγξαθν ηνπ
νπνίνπ ζα ιακβάλεη θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε άξζε ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ πξνβιεκάησλ.
δ. ηηο θιήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έθηαθηεο βιάβεο ν ζπληεξεηήο ζα πξνζέξρεηαη
εληόο 24 σξώλ θαη ζα απνθαζηζηά ηελ βιάβε ζηα ζπζηήκαηα.
ε. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηκνθαηάινγν κε ηα θάησζη
αληαιιαθηηθά:
Πξνϋπνινγηζκόο πξνκήζεηαο κε
Α/Α
Αληαιιαθηηθό
Πνζόηεηα
ηνπνζέηεζε (κε ΦΠΑ)/ηεκάρην
Οδεγόο θίλεζεο
1
10 ηεκάρηα
290,00 €
παιόζπξαο
2
Ικάληαο
10 ηεκάρηα
220,00 €
Σεξκαηηθόο
3
10 ηεκάρηα
35,00 €
δηαθόπηεο
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ζπληεξήζεσο, ν ζπληεξεηήο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα
ππνγξάθεη ην Ηκεξνιόγην Λεηηνπξγίαο – πληεξήζεσο – Βιαβώλ, πνπ ζα ηεξείηαη, κε
κέξηκλα ηνπ Ννζνθνκείνπ. ην εκεξνιόγην ζα θαηαρσξνύληαη:
 Πιήξε ηερληθά ζηνηρεία.
 Λνηπά ζηνηρεία απαζρνιήζεσο.
 Παξαηεξήζεηο.
 Δπαλνξζσηηθή (επηζθεπή) ζπληήξεζε.
 Αθξηβήο ρξόλνο εηδνπνίεζεο ηνπ ζπληεξεηή.
 Αθξηβήο ρξόλνο πξνζέιεπζεο ηνπ ζπληεξεηή θιπ, πνπ αθνξνύλ ζηελ
ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
ΓΔΝΙΚΑ
Η πξνζθνξά ζα αθνξά ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε κε αληαιιαθηηθά, όπσο απηά
νξίδνληαη ζε θάζε νκάδα γηα δηάξθεηα ελόο έηνπο.
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Ο κεηνδόηεο ζα πξνθύςεη από ην άζξνηζκα ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο θαη ην ζπλνιηθό
ηίκεκα ησλ πξνζθεξόκελσλ αληαιιαθηηθώλ πνπ δεηνύληαη από ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα κία από ηηο δύν νκάδεο ή
θαη γηα ηηο δύν.
3.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη 12 κήλεο. Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε κέρξη 12 κήλεο,
κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηνπο πξώηνπο δύν (2) κήλεο θαη κε ηε
ζύκθσλε γλώκε ηνπ ζπκβαζηνύρνπ πξνκεζεπηή γηα ηνπο ηπρόλ επόκελνπο.
4.

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ,
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ
πξνζώπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ εξγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ
Διιάδα.
5.

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Η επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε
ππεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα.
6.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη
κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο,
αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ
παξαγξάθσλ 7, 8, 9.
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ:
Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ.
Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ
δηελεξγνύληνο ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο.
7.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

O θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη 2 ππεύζπλεο δειώζεηο
ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε δηαθήξπμε
ππνδείγκαηα 1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα
ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο.
8.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ (γλώζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην
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αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Η Σερληθή Πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί κόλν σο πξνο ηελ
ηθαλόηεηα ηνπ δηαγσληδόκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.
9.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε.
10.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ
ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζόηηκεο
ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή.
11.

ΚΡΑΣΗΔΙ

Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα είλαη α) Φπρηθή πγεία 2%, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%,
Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ
20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ) θαη β) θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά
Νόκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ ΤΠ. ΟΙΚ. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη
απηέο πνπ ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο.
12.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η εμόθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηελ θείκελε Ννκνζεζία.
13.

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία.
πλεκκέλα: 1) Τπόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο, 2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο, 3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ
Δπάγγεινο Ι. Βνπκβνπιάθεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σν Σκ. Γξακκαηείαο
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1. Τπόδειγμα ςπεύθςνηρ δήλωζηρ
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
Πξνο: ΓΝΑ ΚΑΣ, για ηον διαγωνιζμό:
ςνηήπηζη: α) οπηικοακοςζηικών μέζων, πίζηωζη 10.000,00 €
ή β) αςηόμαηων θςπών και μπαπών, πίζηωζη 10.000,00 €
(63/2015)
Ο/Η (όλνκα)
:
Δπώλπκν
:
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
:
Σόπνο γέλλεζεο
:
Σόπνο θαηνηθίαο
:
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
α. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα
αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
ΠΓ 118/2007.
β.
Γελ ηειώ ζε πηώρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο (πεξίπησζε 2,
εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007).
γ.
Γελ ηειώ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, όπσο ηζρύεη, ή εηδηθή
εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, όπσο ηζρύεη, ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.
δ.
Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο
ππνρξεώζεηο κνπ, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
ε.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ θαηά
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ………… …………………………
δ.

Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.
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2. Τπόδειγμα ΤΓ για ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Ππορ ΓΝΑ ΚΑΣ
για ηον διαγωνιζμό
ςνηήπηζη: α) οπηικοακοςζηικών μέζων, πίζηωζη 10.000,00 €
β) αςηόμαηων θςπών και μπαπών, πίζηωζη 10.000,00 €
(63/2015)
Ο/Η (όλνκα)
:
Δπώλπκν
:
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
:
Σόπνο γέλλεζεο
:
Σόπνο θαηνηθίαο
:
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ
δηαγσληζκό, ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ
θαμ ή ζην θαησηέξσ e-mail:
Σαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε
Φαμ

E-mail

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα
εηαηξείαο)
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3. Τπόδειγμα οικονομικήρ πποζθοπάρ
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σηκή πξν
ΦΠΑ

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

Αμία κε ΦΠΑ

Αξηζκεηηθώο

Αξηζκεηηθώο

Οινγξάθσο

πληήξεζε: α)
νπηηθναθνπζηηθώλ
κέζσλ,
ή β) απηόκαησλ ζπξώλ
θαη κπαξώλ,
(63/2015)

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ

Παπακαλώ να δοθούν ξεσωπιζηέρ ηιμέρ για κάθε ζςνηήπηζη.
Οη αλσηέξσ ηηκέο είλαη ζε επξώ θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε. Η αμία πξν ΦΠΑ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. Δάλ
ζηε ζηήιε αμία πξν ΦΠΑ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο αξηζκεηηθώο θα ηεο ηηκήο
νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή νινγξάθσο. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη
κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
(Τπνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα)
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ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ
ηελ Κεθηζηά, ζήκεξα ………………., νη ζπκβαιιόκελνη
α)
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣ-ΔΚΑ, Νίθεο 2, 145 61 ΚΗΦΙΙΑ, ΑΦΜ
998965064, ΓΟΤ Κεθηζηάο, εθεμήο Ννζνθνκείν, εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Γηνηθεηή
Δπάγγειν Ι. Βνπκβνπιάθε θαη
β)
…………………………………………………….. ΑΦΜ …………………, ΓΟΤ
………………., εθ΄εμήο Αλάδνρνο, εθπξνζσπνύκελε από ηνλ Γηαρεηξηζηή
…………………………..,
ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθόινπζα.
ΔΙΑΓΩΓΗ
Η ……………………………………αλαδείρζεθε αλάδνρνο ………………………………,
κε ηελ απόθαζε Γ ………………………….., κεηά από ……………………δηαγσληζκό
(…………………).
1. Ανηικείμενο, ηίμημα, δέζμεςζη πιζηώζεων, διάπκεια
Αληηθείκελν: ……………………………………………………………………………………..
Σίκεκα: ………………………… € πιένλ ΦΠΑ, ήηνη ………………………… € κε ΦΠΑ.
Βαξύλεη ηνλ θσδηθό ………………. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014.
Γέζκεπζε πηζηώζεσλ: Έηνο 2015, ……………………. € κε ΦΠΑ, ΑΓΑ …………………
Γηάξθεηα: ……………………………………
Η δηάξθεηα κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη έλα εκεξνινγηαθό έηνο. Μνλνκεξώο από ην
Ννζνθνκείν γηα 2 κήλεο, κε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηνπο επόκελνπο 10.
2. Παπαλαβή επγαζιών, ηιμολόγηζη, εξόθληζη
Η παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη από επηηξνπή, πνπ ζπληάζζεη ην πξσηόθνιιν
παξαιαβήο. Αληίγξαθν απηνύ παξαδίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν, γηα λα εθδώζεη ην αληίζηνηρν
ηηκνιόγην, πνπ πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηνλ αξηζκό ηεο ζύκβαζεο, εθηόο από ηα
ζηνηρεία πνπ νξίδεη ν Νόκνο.
Σηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη πξηλ από ηε ζύληαμε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο δελ είλαη
απνδεθηά θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ εθδόηε.
Σα ηηκνιόγηα παξαδίδνληαη ΜΟΝΟ ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν.
Δμνθινύληαη κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία.
3.
Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ
……………………………………………………………………………………………………
…………………………….…
4.
Κπαηήζειρ
α) Φπρηθή πγεία 2%, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ 0,10% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ) θαη β)
θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά Νόκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ ΤΠ. ΟΙΚ.
5. Δκσώπηζη απαιηήζεων
Ο Αλάδνρνο επηηξέπεηαη λα εθρσξήζεη απαηηήζεηο ηνπ από ηε ζύκβαζε ζε Σξάπεδεο ή
ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα. ηα
εθρσξεκέλα ηηκνιόγηα λα αλαγξάθεηαη εκθαλώο πξνο πνηνλ έρνπλ εθρσξεζεί. Αλ
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εμνθιεζεί έληαικα ζηνλ Αλάδνρν γηα εθρσξεκέλα ηηκνιόγηα, απηόο ππνρξενύηαη λα
απνδώζεη ηα εηζπξαρζέληα ζε απηόλ ζηνλ νπνίν έρνπλ εθρσξεζεί ηα ηηκνιόγηα.
6. Λοιποί όποι
Αλ δελ απαηηεζεί ε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα ηε ιύζεη
κνλνκεξώο θαη αδεκίσο, κεηά από έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Αλαδόρνπ έλαλ κήλα πξηλ.
7. Γωζιδικία
Η επίιπζε δηαθνξώλ από ηε ζύκβαζε είλαη αξκνδηόηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε ζύκβαζε ηζρύνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο.
Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη ηε βεβαίσζε ηεο παξνύζαο, νη ζπκβαιιόκελνη ππέγξαςαλ έλα
πξσηόηππν θαη ν Αλάδνρνο έιαβε αληίγξαθν.
Γηα ηνλ Αλάδνρν

Γηα ην Ννζνθνκείν

Δπάγγεινο Ι. Βνπκβνπιάθεο
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