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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
18/2016

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΚΑΣ
Πποκήπςξη ππόσειπος διαγωνιζμού
Πίζηωζη 6.703,50€ με ΦΠΑ
Έρνληαο ππόςε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηελ απόθαζε 13/18-04-2016, ζέκα 5, ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξνθεξύζζνπκε πξόρεηξν δηαγσληζκό, κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ή αλαδόρσλ ησλ
αλσηέξσ ππεξεζηώλ.
1.

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Αλαζέηνπζα αξρή

Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο ΚΑΣ

Δίδνο δηαγσληζκνύ

Πξόρεηξνο

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο

Υακειόηεξε ηηκή

Πξνϋπνινγηζκόο

6.703,50€ κε ΦΠΑ, πξνϋπνινγηζκόο 2016 - 2017

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

1 έηνο

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο

Σεηάξηε 01/06/2016, ώξα 11:00, ζην πξσηόθνιιν

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Σεηάξηε 01/06/2016, ώξα 12:00

Σόπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ιζρύο πξνζθνξώλ

210 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Αποζθπάγιζη πποζθοπών και αξιολόγηζη ζε ένα ζηάδιο

2.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΟΛΩΝ ΣΩΝ
ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΣΟΤ ΚΑΣ
Σν έξγν ζα αθνξά ηελ εηήζηα πξνζθνξά γηα ην Ννζνθνκείν ΚΑΣ γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ
απόθξαμε θαη ηνλ θαζαξηζκό όισλ ησλ θξεαηίσλ εληόο & εθηόο ησλ θηηξίσλ, θαζώο
θαη εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ αγσγώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΚΑΣ γηα ην δηάζηεκα ελόο
έηνπο.
Ο πξνιεπηηθόο έιεγρνο – ζπληήξεζε ησλ απνρεηεύζεσλ, θξεαηίσλ, αγσγώλ θαη
γεληθόηεξα όιεο ηεο απνρεηεπηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΚΑΣ ζα γίλεηαη 2
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θνξέο θάζε κήλα θαη γηα όιν ην δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη από ηε ζύκβαζε (εκέξα
άββαην θαη πξσηλή ώξα).
ε πεξηπηώζεηο εηζξνήο πδάησλ ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ από
νπνηνδήπνηε ιόγν ζα είλαη ππόρξενο ν εξγνιήπηεο γηα ηελ άληιεζή ηνπο.
Θα δηαζέηεη κηθξνθάκεξα βηληενζθόπεζεο ώζηε λα κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ ηα
πξνβιήκαηα ησλ αγσγώλ απνρέηεπζεο.
ε πεξίπησζε επείγνπζαο θιήζεο πξέπεη ε αληαπόθξηζε λα είλαη άκεζε (εληόο 2
σξώλ).
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη :
1. Σα βπηηνθόξα λα είλαη κεγάιεο δπλακηθόηεηαο ώζηε λα κπνξνύλ λα αληιήζνπλ
γάδεο, νπξνζπιιέθηεο θιπ.
2. Σα κεραλήκαηα απόθξαμεο λα είλαη κεγάιεο ηζρύνο.
3. Να δηαζέηνπλ ηα πιένλ ζύγρξνλα κέζα, άξηην εμνπιηζκό, εηδηθά νρήκαηα κε
πηεζηηθά κεραλήκαηα, βπηία θαη εξγαιεία, ώζηε λα κπνξνύλ λα δώζνπλ ιύζε
ζε όια ηα πξνβιήκαηα απόθξαμεο θαη θαζαξηζκνύ απνρέηεπζεο, θξεαηίσλ θαη
αγσγώλ, άκεζα, ππεύζπλα θαη απνηειεζκαηηθά.
4. Να δηαζέηνπλ έκπεηξν θαη άξηζηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό νξγαλσκέλα ζε
ζπλεξγεία άκεζεο επέκβαζεο θαη λα είλαη δηαζέζηκα όιν ην 24σξν 365 εκέξεο
ηνλ ρξόλν.
5. Να πξαγκαηνπνηνύλ απνθξάμεηο ρσξίο θζνξέο ή δεκηέο ζην απνρεηεπηηθό
δίθηπν.
6. Να έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο όιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα ηελ αληηκεηώπηζε
απνθξάμεσλ, βνπισκάησλ θαη θαζαξηζκνύ πάζεο θύζεσο ηεο απνρέηεπζεο,
ησλ θξεαηίσλ θαη αγσγώλ, απ’ όπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη αθόκα θαη από ξίδεο
δέλδξσλ ή θπηώλ.
7. Να δηαζέηεη άδεηα κεηαθνξάο αζηηθώλ ιπκάησλ.
8. Καζαξηζκόο θαη πιύζηκν ηεο αλνηθηήο δεμακελήο ππξόζβεζεο δύν 2 θνξέο ην
ρξόλν.
9. Καζαξηζκόο θαη πιύζηκν ηεο θιεηζηήο δεμακελήο ππξόζβεζεο 1 θνξά ην ρξόλν.
10. Απόθξαμε, θαζαξηζκόο θαη πιύζηκν όισλ ησλ ζραξώλ όκβξησλ πδάησλ δύν
θνξέο ην ρξόλν.
11. Όιεο νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ θαζνδήγεζε θαη θαηόπηλ
ζπλελλόεζεο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.
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.

2

ΑΔΑ: 7ΨΘ046906Π-ΩΤ3
ΓΝΑ ΚΑΣ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

16PROC004423725 2016-05-20
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:
Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη,
ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα.
8.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα δεηνύκελα από ηελ δηαθήξπμε
ζηνηρεία, θαζώο θαη ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ
ηθαλόηεηά ηνπ (γλώζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην 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

α) Φπρηθή πγεία 2%, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%, ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
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Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ)
β) θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά Νόκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ ΤΠ.
ΟΙΚ.
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

Γηεπζπληήο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο
Γεώξγηνο 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 ππεξεζηώλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
Πξνο: ΓΝΑ ΚΑΣ, για ηον διαγωνιζμό ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΦΡΔΑΣΙΩΝ
ΚΑΣ
Ο/Η (όλνκα)
Δπώλπκν
Όλνκα & επώλπκν παηέξα
Όλνκα & 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
(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, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Ππορ ΓΝΑ ΚΑΣ
για ηον διαγωνιζμό
ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΚΑΣ
Ο/Η (όλνκα)
Δπώλπκν
Όλνκα & επώλπκν παηέξα
Όλνκα & 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:
Δπσλπκία θαη
ΑΦΜ
Φαμ &
ηειέθσλν
E-mail
Σαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα
εηαηξείαο)
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3. Τπόδειγμα οικονομικήρ πποζθοπάρ
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

Σηκή πξν
ΦΠΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Αμία κε ΦΠΑ

Αξηζκεηηθώο

Αξηζκεηηθώο

Οινγξάθσο

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΜΟ
ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΚΑΣ

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ

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, Νίθεο 2, 145 61 ΚΗΦΙΙΑ, ΑΦΜ
998965064, ΓΟΤ Κεθηζηάο, εθεμήο Ννζνθνκείν, εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Γηνηθεηή
Γεώξγην Μαραηξά 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 2014, ……………………. € 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 4%, ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ)
β) θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά Νόκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ ΤΠ.
ΟΙΚ. Αλ γίλνπλ αιιαγέο, εθαξκόδνληαη νη θξαηήζεηο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ
εληάικαηνο.
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.
Οη ζπκβαιιόκελνη
Γηα ηνλ Αλάδνρν

Γηα ην Ννζνθνκείν

Γεώξγηνο Μαραηξάο
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