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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
12/2016

ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ:
Α. ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΣΜΟΤ CISA(1) & BBC(3), πίζηωζη 35.315,76€ με ΦΠΑ
Β. ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ STERRAD(1), πίζηωζη 9.840,00€ με ΦΠΑ
Πποκήπςξη ππόσειπος διαγωνιζμού
Πίζηωζη 45.155,76€ με ΦΠΑ
Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηελ απφθαζε 5/10-02-2016, ΔΗΓ 4, ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνθεξχζζνπκε πξφρεηξν δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ ησλ
αλσηέξσ ππεξεζηψλ.
1.

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Αλαζέηνπζα αξρή

Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο ΚΑΣ

Δίδνο δηαγσληζκνχ

Πξφρεηξνο

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο

Υακειφηεξε ηηκή

Πξνυπνινγηζκφο

45.155,76€ κε ΦΠΑ, πξνυπνινγηζκφο 2016 - 2017

Γηάξθεηα ζχκβαζεο

1 έηνο

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο

Σεηάξηε 06/04/2016, ψξα 11:00, ζην πξσηφθνιιν

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Σεηάξηε 06/04/2016, ψξα 12:00

Σφπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Ιζρχο πξνζθνξψλ

210 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Δπηηξέπεηαη λα θαηαηεζεί πξνζθνξά είηε γηα κία είηε γηα παξαπάλσ ππεξεζίεο
Αποζθπάγιζη πποζθοπών και αξιολόγηζη ζε ένα ζηάδιο

2.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
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Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΣΗΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΣΟΤ ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ (1) CISA ΚΑΙ (3) BBC
Η ζπληήξεζε θη νη επηζθεπέο ησλ κεραλεκάησλ λα γίλνληαη απφ Σερληθνχο ηεο
"ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ", εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο θαη πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν.
Η ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ αλά εμάκελν, ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο θαζψο θαη
πάζεο θχζεσο αλαιψζηκα πιηθά ε αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή
θαηάζηαζε.
ε πεξίπησζε έθηαθησλ βιαβψλ ε "ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ" ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα
ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ, αληηθαζηζηψληαο νπνηνδήπνηε αληαιιαθηηθφ απαηηεζεί.
Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζα είλαη εληφο 24 σξψλ αλ είλαη πέξαλ ηεο 11,00 πξσηλήο
άιισο εληφο ηεζζάξσλ (4) σξψλ
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ζα δηελεξγνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ
"ΙΓΡΤΜΑΣΟ" ή ζηα εξγαζηήξηα ηεο "ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ" θαηά ηελ θξίζε ησλ Σερληθψλ
ηεο. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο θαη ψξεο ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα
ζπκθσλνχληαη κε ην αξκφδην ηκήκα ηνπ “ΙΓΡΤΜΑΣΟ” ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε
θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηνπ “λεθξνχ” ρξφλνπ ησλ κεραλεκάησλ.
Η "ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ" ππνρξενχηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο ή απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, λα εθδίδεη ΓΔΛΣΙΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ. Σν
Γειηίν απηφ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Σερληθφ ηεο "ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ" θαη απφ ηελ
Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο ηνπ "ΙΓΡΤΜΑΣΟ" ή απφ ηελ αλαπιεξψηξηα απηήο, ή απφ
ηνλ ππεχζπλν Ιαηξφ ή ηνλ αληηθαηαζηάηε , θη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο ηεο
Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ηνπ "ΙΓΡΤΜΑΣΟ" ζηνλ νπνίν θαη ζα παξαδίδεηαη ην
αληίηππν ηνπ Γειηίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ην "ΙΓΡΤΜΑ". Δπίζεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
ην έηνο ζα παξαδίδεηαη απφ ηε ζπληεξήηξηα εηαηξεία δειηίν κε ηνπο ειέγρνπο ( test )
ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο
Η “ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ” εηαηξεία λα δηαζέηεη ην αληίζηνηρν ISO 9001, ISO 13485, επίζεο λα
δχλαηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο validation ζχκθσλα κε EN 17665. Να θαηαηεζεί
πειαηνιφγην. Ο ρξφλνο κε ιεηηνπξγίαο εθάζηνπ κεραλήκαηνο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο
δέθα εξγάζηκεο εκέξεο γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο.
Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΣΗΙΑ ΤΜΒΑΗ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΣΟΤ ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ STERRAD

ΤΝΣΗΡΗΗ

ΜΔ

Η ζπληήξεζε θη νη επηζθεπέο ησλ κεραλεκάησλ λα γίλνληαη απφ Σερληθνχο ηεο
"ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ", εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο θαη πηζηνπνηεκέλνπο
απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν .
Η ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ αλά εμάκελν, ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο θαζψο θαη
πάζεο θχζεσο αλαιψζηκα πιηθά ε αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή
θαηάζηαζε.
ε πεξίπησζε έθηαθησλ βιαβψλ ε "ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ" ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα
ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ, αληηθαζηζηψληαο νπνηνδήπνηε αληαιιαθηηθφ απαηηεζεί.
Η πξνζέιεπζε ησλ Σερληθψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο επηζθεπέο ζα γίλεηαη εληφο 24 σξψλ
φηαλ ε αλαγγειία ηεο βιάβεο (γξαπηή ε ηειεθσληθή) είλαη πέξαλ ηεο 11.00 πξσηλήο
άιισο εληφο ηεζζάξσλ (4) σξψλ.
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ζα δηελεξγνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ
"ΙΓΡΤΜΑΣΟ" ή ζηα εξγαζηήξηα ηεο "ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ" θαηά ηελ θξίζε ησλ Σερληθψλ
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ηεο. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο θαη ψξεο ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα
ζπκθσλνχληαη κε ην αξκφδην ηκήκα ηνπ “ΙΓΡΤΜΑΣΟ” ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε
θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηνπ “λεθξνχ” ρξφλνπ ησλ κεραλεκάησλ.
Η "ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ" ππνρξενχηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο ή απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, λα εθδίδεη ΓΔΛΣΙΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ. Σν
Γειηίν απηφ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Σερληθφ ηεο "ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ" θαη απφ ηελ
Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο ηνπ "ΙΓΡΤΜΑΣΟ" ή απφ ηελ αλαπιεξψηξηα απηήο, ή απφ
ηνλ ππεχζπλν Ιαηξφ ή ηνλ αληηθαηαζηάηε , θη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο ηεο
Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ηνπ "ΙΓΡΤΜΑΣΟ" ζηνλ νπνίν θαη ζα παξαδίδεηαη ην
αληίηππν ηνπ Γειηίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ην "ΙΓΡΤΜΑ". Δπίζεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
ην έηνο ζα παξαδίδεηαη απφ ηε ζπληεξήηξηα εηαηξεία δειηίν κε ηνπο ειέγρνπο ( test )
ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο
Η “ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ” εηαηξεία λα δηαζέηεη ην αληίζηνηρν ISO. Να θαηαηεζεί πειαηνιφγην.
Η “ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ” ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο
απαξαίηεηεο βειηηψζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
Ο ρξφλνο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ θιηβάλνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 240 ψξεο αλά έηνο γηα
φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο απηφο ζα πξνζκεηξάηαη αζξνηζηηθά
απφ ηε ζηηγκή θιήζεο ηεο Δηαηξείαο γηα επηζθεπή (ηειεθσληθά ε κε απνζηνιή θαμ ε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη απφ ψξεο 08.00 έσο
16.00). O ρξφλνο απηφο δελ πεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη
εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ησλ κεραλεκάησλ. Χο ψξα αθηλεηνπνίεζεο ζα ινγίδεηαη ην
ζχλνιν ησλ σξψλ ηνπ 24ψξνπ απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο εηδνπνίεζεο ηεο Δηαηξείαο,
φπσο απηή πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή
ηελ αληηθαηάζηαζε κε δαλεηθφ.
Γηα θάζε ψξα αθηλεηνπνίεζεο πέξα ησλ δηαθνζίσλ ζαξάληα (240) σξψλ εηεζίσο, ζα
επηβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία, σο πνηληθή ξήηξα, παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο θαηά πέληε
ψξεο, ρσξίο ακνηβή.
3.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 12 κήλεο. Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε κέρξη 12 κήλεο,
κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηνπο πξψηνπο δχν (2) κήλεο θαη κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ πξνκεζεπηή γηα ηνπο ηπρφλ επφκελνπο.
4.

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ εξγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ
Διιάδα.
5.

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Η επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε
ππεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα.
6.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη
κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο,
αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
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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 δηαγσληδφκελνπ.
Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ
δηελεξγνχληνο ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο.
7.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

O θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη:
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη,
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα.
8.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα δεηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε
ζηνηρεία, θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχνπλ ηελ
ηθαλφηεηά ηνπ (γλψζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Η
Σερληθή Πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί κφλν σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ 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 θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθφζνλ
ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζφηηκεο
ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή.
11.

ΚΡΑΣΗΔΙ

α) Φπρηθή πγεία 2%, θφξνο πξνκεζεπηψλ 4%, ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ)
β) θάζε άιιε λφκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά Νφκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ ΤΠ.
ΟΙΚ.
12.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

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

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε ηζρχεη ε θείκελε Ννκνζεζία.
πλεκκέλα:
1. Τπφδεηγκα ππεχζπλεο δήισζεο
2. Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
3. Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
Γηεπζπληήο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο
Γεψξγηνο Μαραηξάο
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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 ππεξεζηψλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
Πξνο: ΓΝΑ ΚΑΣ, για ηον διαγωνιζμό ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΔ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ:
Πσ Α. ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΣΜΟΤ CISA(1) & BBC(3)
Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Όλνκα & επψλπκν παηέξα
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
α. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
ΠΓ 118/2007.
β.
Γελ ηειψ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο (πεξίπησζε 2,
εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007).
γ.
Γελ ηειψ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ή εηδηθή
εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.
δ.
Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο κνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
ε.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ θαηά
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ………… …………………………
δ.

Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα.
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2. Τπόδειγμα ΤΓ για ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ
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 ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Ππορ ΓΝΑ ΚΑΣ
για ηον διαγωνιζμό
ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ: Πσ Α. ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΣΜΟΤ
CISA(1) & BBC(3)
Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Όλνκα & επψλπκν παηέξα
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ
δηαγσληζκφ, ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαησηέξσ
θαμ ή ζην θαησηέξσ e-mail:
Δπσλπκία θαη
ΑΦΜ
Φαμ &
ηειέθσλν
E-mail
Σαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα
εηαηξείαο)
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3. Τπόδειγμα οικονομικήρ πποζθοπάρ
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

Σηκή πξν
ΦΠΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Αμία κε ΦΠΑ

Αξηζκεηηθψο

Αξηζκεηηθψο

Οινγξάθσο

ΤΝΣΗΡΗΗ &
ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΔ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ:
Πσ Α. ΚΛΙΒΑΝΩΝ
ΑΣΜΟΤ CISA(1) &
BBC(3)

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ

Οη αλσηέξσ ηηκέο είλαη ζε επξψ θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε. Η αμία πξν ΦΠΑ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Δάλ
ζηε ζηήιε αμία πξν ΦΠΑ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θα ηεο ηηκήο
νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη
κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
(Τπνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα)
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ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ
ηελ Κεθηζηά, ζήκεξα ………………., νη ζπκβαιιφκελνη
α)
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣ, Νίθεο 2, 145 61 ΚΗΦΙΙΑ, ΑΦΜ
998965064, ΓΟΤ Κεθηζηάο, εθεμήο Ννζνθνκείν, εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Γηνηθεηή
Γεψξγην Μαραηξά θαη
β)
…………………………………………………….. ΑΦΜ …………………, ΓΟΤ
………………., εθ΄εμήο Αλάδνρνο, εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή
…………………………..,
ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα.
ΔΙΑΓΩΓΗ
Η ……………………………………αλαδείρζεθε αλάδνρνο ………………………………,
κε ηελ απφθαζε Γ ………………………….., κεηά απφ ……………………δηαγσληζκφ
(…………………).
1. Ανηικείμενο, ηίμημα, δέζμεςζη πιζηώζεων, διάπκεια
Αληηθείκελν: ……………………………………………………………………………………..
Σίκεκα: ………………………… € πιένλ ΦΠΑ, ήηνη ………………………… € κε ΦΠΑ.
Βαξχλεη ηνλ θσδηθφ ………………. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2014.
Γέζκεπζε πηζηψζεσλ: Έηνο 2014, ……………………. € κε ΦΠΑ, ΑΓΑ …………………
Γηάξθεηα: ……………………………………
Η δηάξθεηα κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη έλα εκεξνινγηαθφ έηνο. Μνλνκεξψο απφ ην
Ννζνθνκείν γηα 2 κήλεο, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνπο επφκελνπο 10.
2. Παπαλαβή επγαζιών, ηιμολόγηζη, εξόθληζη
Η παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή, πνπ ζπληάζζεη ην πξσηφθνιιν
παξαιαβήο. Αληίγξαθν απηνχ παξαδίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν, γηα λα εθδψζεη ην αληίζηνηρν
ηηκνιφγην, πνπ πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηα
ζηνηρεία πνπ νξίδεη ν Νφκνο.
Σηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη πξηλ απφ ηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο δελ είλαη
απνδεθηά θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ εθδφηε.
Σα ηηκνιφγηα παξαδίδνληαη ΜΟΝΟ ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηφθνιιν.
Δμνθινχληαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία.
3.
Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ
……………………………………………………………………………………………………
…………………………….…
4.
Κπαηήζειρ
α) Φπρηθή πγεία 2%, θφξνο πξνκεζεπηψλ 4%, ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ)
β) θάζε άιιε λφκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά Νφκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ ΤΠ.
ΟΙΚ. Αλ γίλνπλ αιιαγέο, εθαξκφδνληαη νη θξαηήζεηο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ
εληάικαηνο.
5. Δκσώπηζη απαιηήζεων
Ο Αλάδνρνο επηηξέπεηαη λα εθρσξήζεη απαηηήζεηο ηνπ απφ ηε ζχκβαζε ζε Σξάπεδεο ή
ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. ηα
εθρσξεκέλα ηηκνιφγηα λα αλαγξάθεηαη εκθαλψο πξνο πνηνλ έρνπλ εθρσξεζεί. Αλ
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εμνθιεζεί έληαικα ζηνλ Αλάδνρν γηα εθρσξεκέλα ηηκνιφγηα, απηφο ππνρξενχηαη λα
απνδψζεη ηα εηζπξαρζέληα ζε απηφλ ζηνλ νπνίν έρνπλ εθρσξεζεί ηα ηηκνιφγηα.
6. Λοιποί όποι
Αλ δελ απαηηεζεί ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα ηε ιχζεη
κνλνκεξψο θαη αδεκίσο, κεηά απφ έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Αλαδφρνπ έλαλ κήλα πξηλ.
7. Γωζιδικία
Η επίιπζε δηαθνξψλ απφ ηε ζχκβαζε είλαη αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε ζχκβαζε ηζρχνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο.
Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη ηε βεβαίσζε ηεο παξνχζαο, νη ζπκβαιιφκελνη ππέγξαςαλ έλα
πξσηφηππν θαη ν Αλάδνρνο έιαβε αληίγξαθν.
Οη ζπκβαιιφκελνη
Γηα ηνλ Αλάδνρν

Γηα ην Ννζνθνκείν

Γεψξγηνο Μαραηξάο
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