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ΜΕΡΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ  

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε ησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Πχξγνπ ,ηνπ ρψξνπ Parking ηεο Ν.Μ.Πχξγνπ ,ησλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Ξελψλα  Φπραξγψο  θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 1
ε
/04-

01-2016 Απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Ζιείαο. Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνο αλάζεζε 

έξγνπ παξνπζηάδεηαη ζην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζαο. 

1.2 Πξνυπνινγηζκφο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ γηα εηήζηα πληήξεζε ηωλ 

ρώξωλ πξαζίλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ρώξνπ PARKING: 2.547 m
2
, ηνπ 

ΦΤΥΑΡΓΧ θαη ηνπ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ, ηξηαθνζίσλ 

ελελήληα επξψ (€ #5.390,00#) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

1.3 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο ηεο 6
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο,           

ην νπνίν δηελεξγεί ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ θαη ζα ππνγξάςεη κε ηνλ κεηνδφηε  ζχκβαζε γηα 

ηελ παξνρή ηνπ έξγνπ δηάξθεηαο ελφο (1)  έηνπο.  

Πιεξνθνξίεο θαη παξαιαβή ηεπρψλ ηεο πξνθήξπμεο δίλνληαη απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. 

Γηεχζπλζε έδξαο: Δ.Ο. Πχξγνπ-Παηξψλ, Σ.Κ. 27 131 

Σειέθσλν: 26210-82784 

Fax: 26210-82378 

Πιεξνθνξίεο:  Κνληνκάξε Φ.   

1.4 Ννκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα 

απφ: Σνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

1.Σν Ν.2286/1995 Πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ 

2.Σν Π.Γ. 118/2007 (Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3.To N.3377/2005 (ΦΔΚ 202/Α/19.08.2005), άξζξν 35 

4.Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ A 74 - 26.03.2014) Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο. 

5.Σνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16
εο

 

Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 107/9-5-2013) 

Καη ηηο απνθάζεηο : 

Α. Σελ ππ’ αξηζκ.65/17-7-2015/21/7/2015 απφθαζε Οινκέιεηαο ΔΠΤ 

Δ. Σελ ππ’ αξηζκ. 18
ε
/03-06-2013 απφθαζε Γ.. έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

η. Σελ ππ’ αξηζκ. 1
ε
 /04-01-2016 απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.5 Σφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηηο 22 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 , εκέξα ΣΡΙΣΗ θαη ώξα 11:30 π.κ. 

ελψπηνλ θαηά ην Νφκν νξηζζείζεο Δπηηξνπήο. 
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Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 21ε ΜΑΡΣΙΟΤ 2016, εκέξα ΔΕΤΣΕΡΑ  θαη 

ώξα 14:00 κ.κ. ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο, Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Πχξγνπ, Δ.Ο. Πχξγνπ - Παηξψλ Σ.Κ. 27 131 Πχξγνο. 

 

Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, δελ απνζθξαγίδνληαη 

αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

2. Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά:  

    1) Τπεύζπλε δήιωζε δήιωζε ηνπ λόκνπ 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη δελ 

ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη δελ έρνπλ επνκέλσο θεξπρζεί έθπησηνη, ή απνθιεηζηεί απφ 

θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή Α.Δ. ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, ή 

απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα ππεξεζίεο ή πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή άιισλ Τπνπξγείσλ, φηη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε 

ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, φηη είλαη 

ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην Σνκέα, φηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή 

αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

  2) Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνία: 

α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

-δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (νχηε θαη γηα  

(α). ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ,  

(β). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26
εο

 Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ,  

(γ). απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

 (δ). λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10
εο

 Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο) ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, 

ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, 

-δελ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, νχηε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 

- είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, 

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 

- δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν 

γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

 3. Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη, απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο 

θαη παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε -καηαίσζε ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ.  
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3. Καηάξηηζε – Τπνβνιή Πξνζθνξώλ  

3.1 Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 

είηε θαηαζέηνληαο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν 

ηνπο, είηε απνζηέιινληαο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν 

(courier) ζηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο. 

Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηνλ Οξγαληζκφ 

έγθαηξα.  

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο 

πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

 

3.2 Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ  

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, ππνρξεσηηθά, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) 

αληίγξαθα, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

 

Ο εληαίαο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ, ΥΧΡΟΤ 

PARKING ΣΗ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ,ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΞΕΝΧΝΑ ΦΤΥΑΡΓΧ ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.» 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΛΔΗΑ-Ν.Μ ΠΤΡΓΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ:  5559/08-03-2016 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 22/03/2016 

 

Ο θάθεινο αλαγξάθεη ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ.  

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

 

Μέζα ζην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ζε μερωξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη νπνίνη ζα 

θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη 

εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

 

1. ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε ηα δεηνχκελα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηεο 

πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε 

ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ».  

 

2. ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Σνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ 

εγγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ αληίγξαθν(ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία). Σα έγγξαθα απηά ππνβάιινληαη ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, κε 

αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη αληίζηνηρν επξεηήξην. 

Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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ηνλ ίδην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη θαη ε δηζθέηα ή CD κε ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλε πξνο 

απνθπγή θζνξά ηεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο 

ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

3. ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ 

ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν αληίγξαθα, θαη ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην 

νπνίν ππάγεηαη ην πξνο αλάζεζε έξγν, θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο φπσο νξίδεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 3.3.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη. 

ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη θαη ε δηζθέηα ή CD κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλε πξνο απνθπγή θζνξάο ηεο .  

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο 

ΔΠΤ φπσο απηή θαηαγξάθεθε θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ  (Ν.4052/2013 άξζξν 14 παξ. 7) 

3.3 Ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα ηέζζεξηο (4) 

κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ 

νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί 

λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο  πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο.  

4. Δηελέξγεηα Δηαγωληζκνύ-Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

4.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ-Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο 

4.1.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ-Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηηο 22 ΜΑΡΣΙΟΤ  2016 θαη ώξα 11:30 π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, ζηελ 

έδξα ηνπ  Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο, ζηε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ.  

4.1.2 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ 

πιεξνχλ απαξαίηεηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην κέξνο Β ηεο παξνχζαο. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε επηηξνπή ζα πξνβεί ζηα 

παξαθάησ: 

-Έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

-Αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ.  

Η αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία, ρωξίο δηάθξηζε 

ζηαδίωλ/θάζεωλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 

Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο). 

4.2 Απφξξηςε πξνζθνξψλ 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα 
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δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, 

νπφηε ζεσξνχληαη απνδεθηέο. Απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή απφ ηα ζεκεία 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα σο απαξάβαηνη φξνη 

είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπλεπάγνληαη ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά κε ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη αλεμάξηεηα 

απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ ν νπνίνο 

απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηνο. 

4.3  Απνηειέζκαηα – Καηαθχξσζε – Μαηαίσζε δηαγσληζκνχ. 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Ζιείαο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη νη 

θξίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη 

ζηα άξζξα 20 θαη 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο γηα (i) παξάηππε δηεμαγσγή, 

εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, (ii) εάλ ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνλ Οξγαληζκφ, 

(iii) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε 

ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, (iv) εάλ ππήξμε 

αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηα είδε πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί. ε πεξίπησζε καηαίσζεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηφλ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν. 

5. Καηάξηηζε ύκβαζεο – Γεληθνί Όξνη ύκβαζεο 

5.1 Καηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα ζχκβαζεο – Δγγπήζεηο 

Μεηαμχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ζα ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην 5 ηεο δηαθήξπμεο. Ζ ζχκβαζε ζα 

θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε 

θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ Γίθαην θαη δελ κπνξεί λα 

πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα 

θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Ζ ζχκβαζε  

πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη ηζρχ (1) ελφο έηνπο.  

  Ζ ζχκβαζε είλαη δπλαηφλ λα ιπζεί θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο εθφζνλ νη ππεξεζίεο απηέο 

ρνξεγεζνχλ απφ Γεκφζηα Τπεξεζία ή γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο ππνγξαθεί ζχκβαζε απφ 

αξκφδηα Τπνπξγεία. Σν Ννζνθνκείν, αξκνδηφηεηαο 6
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί ζηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο λέαο ζχκβαζεο γηα ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία βάζεη ηνπ 

Ν.2955/01. 

Ο ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δπν 

ζπκβαιιφκελνπο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά δελ 

θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο , θεξχζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή 

ελέξγεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε 

ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν. Ζ απφθαζε απηή 

ιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ έθπησηνπ θαη ζα αθνξά θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 

δεκηάο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

5.2 Σξφπνο Πιεξσκήο – Κξαηήζεηο 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 

ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο.  

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζα επηβιεζνχλ θαη θάζε 

δαπάλε απαηηνχκελε γηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο θάζε ηκεκαηηθήο αμίαο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

εμήληα (60) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ είδνπο. Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη 

ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ.118/07. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα 

αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7/ΔΔ ηεο 16
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 107/9-5-2013) 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ 

ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν 

ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 

ή πξσηνθφιινπ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ. 

5.3 Γηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ 

Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζην ρψξν πνπ ζα 

ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα επηβιεζνχλ 

ζηνλ κεηνδφηε θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 

Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα ειέγρεηαη απφ επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

5.4 Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ 

Απαγοπεύεηαι ξεηά ε εθρψξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλαδφρνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Ζιείαο  ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

5.5 Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ.118/07. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ,πξνζθνκίδεηαη 

παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί 

ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο , ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000,00) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000,00) επξψ. 

Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ 

(Κ.Α.Δ.) «Παξάβνια απφ θάζε αηηία». 
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Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ & Αλάπηπμεο κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδνληαη ην πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ 

πνζψλ(Ν.3377/05). 

Αθνινπζεί παξάξηεκα κε ηα πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

  

 

                                                                          Ο   ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν. ΖΛΔΗΑ   

  

                                α.α  

                                                                                           

 

                                                                           

 

                                                                           Γξ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΑΝΘΖ M.D. 

                                                                           ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ YΠΖΡΔΗΑ 
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ΜΕΡΟ Β: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

ΟΡΟΗ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ  «ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΤΝΣΖΡΖΣΖ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ  ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ, ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ PARKING 

ΣΖ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ, ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΞΔΝΧΝΑ ΦΤΥΑΡΓΧ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ.»  

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα δηαζέηνπλ: 

 

-Σνλ απαηηνχκελν ζχγρξνλν εμνπιηζκφ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. 

-Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζπληεξήζεηο ρψξσλ πξαζίλνπ. 

-Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ (εηεζίσο) είλαη νη θάησζη: 

-Κνχξεκα ριννηάπεηα 

-Κιάδεκα ζάκλσλ θαη δέληξσλ 

-Λίπαλζε ριννηάπεηα θαη θπηψλ (εξγαιεία θαη πιηθά) 

-Εηδαληνθηφλα ριννηάπεηα θαη ελδηάκεζνπ ρψξνπ ησλ θπηψλ (εξγαιεία θαη πιηθά) 

-Καηαπνιέκεζε αζζελεηψλ ριννηάπεηα θαη θπηψλ (εξγαιεία θαη πιηθά) 

-Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

-Δπίζεο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ν ρψξνο ζα θαζαξίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 

 

-Έθηαζε ηωλ ρώξωλ ζπληήξεζεο(γθαδόλ θαη ινηπνί ρώξνη): 

-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ:19.850 m
2 

θαη ρψξνο PARKING: 2.547 m
2 

- ΦΤΥΑΡΓΧ: 180 m
2 

- ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. : 3.034 m
2 

 

-Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο (εηεζίσο) λα δηαηεξεί φια ηα αλσηέξσ ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. 

 

 

 

             Ο   ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν. ΖΛΔΗΑ   

 

                                                                                                        α.α 

 

         
                                                                              

 

                                                                          Γξ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΑΝΘΖ M.D.                                                                                                                               

                                                                            ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ YΠΖΡΔΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ΜΕΡΟ Γ : ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Ολνκαζία  

Σξάπεδαο:______________________________________________________  

Καηάζηεκα:______________________________________________  

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________  

Πξνο : ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΤΡΓΟΤ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ, ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... 

ΓΗΑ………….. ΔΤΡΧ  

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ : ηηρ Εηαιπίαρ 

…………… Οδόρ …………. Απιθμόρ….Τ.Κ. ……] ή  

[ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ηων Εηαιπιών  

α) ……………… οδόρ ……………… απιθμόρ ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδόρ ……………… απιθμόρ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόρ ……………… απιθμόρ ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών ηηρ Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ, αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα 

και ειρ ολόκληπο ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ ή 

Κοινοππαξίαρ],  
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 

αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν 

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΗ Ν.Μ ΠΤΡΓΟΤ,ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 

PARKING ΣΗ Ν.Μ ΠΤΡΓΟΤ,ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΞΕΝΧΝΑ 

ΦΤΥΑΡΓΧ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΕΦΙΑΠ», ζπλνιηθήο αμίαο 5.390,00€ ζπκπ.ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηε 

κε αξηζκφ5559/08-03-2016 Γηαθήξπμή ζαο.  

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα 

ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή 

ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή 

ππνρξέσζε.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζε  ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

 

 

 
 (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)  

 
 

 


