
               

                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 

Σαχ. Δ/νση: Ε.Ο. ΠΤΡΓΟΤ – ΠΑΣΡΩΝ -  ΠΕΡΙΟΦΗ ΤΝΣΡΙΑΔΑ  

Σ.Κ. 27100 – ΠΤΡΓΟ 

Σηλ. 26210-82776 

Υαξ. 26210-82394 

Ε-MAIL : nosokprg@otenet.gr  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

ΑΡΙΘΜ. 4716 /26-02-2016 

 

Για την προμήθεια « ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ» για τις ανάγκες του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΝΣΕ (5) ΜΗΝΩΝ 

ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 5.000,00 ΤΜΠ.ΥΠΑ (4.065,04 ΦΩΡΙ ΥΠΑ) 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

mailto:nosokprg@otenet.gr
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ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΗΚΕΘΑ 
ΜΟΗΚΕΤΣΘΙΗ ΛΟΜΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 
  σελ. 2 
 
 
 
 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 
Η χαμηλότερη τιμή  

ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ημερομηνία: 09-03-2016 

Ημέρα: ΣΕΣΑΡΣΗ 

Ώρα: 12:00π.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                

Γενικό  Νοσοκομείο  Πύργου 

Γραφείο Προμηθειών –Ε.Ο. Πύργου – 

Πατρών, Περιοχή υντριάδα – Σ.Κ. 27100 – 

Πύργος 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟ CPV  

 
(ΚΨΔ. 39831200-8). 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ) 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ  Σεμάχιο 

ΠΟΟΣΗΣΑ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟ Β  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  Πέντε  μήνες  

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  

Εντός πέντε (5)  ημερών από την ημερομηνία 

διαβίβασης σχετικής παραγγελίας του Γ. Ν. 

Ηλείας (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) 

ΕΛΑΦΙΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
ύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου  

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ 

ΕΙΔΩΝ  

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου 

και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ  

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

Ν. 2198/94  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 
26/2/16 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΤΡΓΟΤ 

26/2/16 
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ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΗΚΕΘΑ 
ΜΟΗΚΕΤΣΘΙΗ ΛΟΜΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 
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Έχοντας υπόψη:  

 

1. Σις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Σου Π.Δ. 63/05 (Υ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα».  

1.2. Σου Ν.3329/2005 «Εθνικό ύστημα Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

1.3. Σου Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Υορέων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήμερα.  

1.4. Σου Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε..Τ. 

και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  

1.5. Σου Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(ΥΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)  

1.6. Σου Ν.2198/1994 (Υ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων 

υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

1.7. Σου Ν.2362/95 (Υ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

1.8. Σου Ν. 2286/95 (Υ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Σομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (Υ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Τπαίθριο 

Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .  

1.9. Σου Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  

1.10. Σου Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Υ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

[αφορά διαγωνισμούς προμηθειών με προϋπολογισμό κάτω των κοινοτικών 

κατωφλίων]  

1.11. Ν.4152/2013(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ε ́ :ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 2011/7 ΣΖ 

16ης ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΩΝ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΣΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ 

ΤΝΑΛΛΑΓΔ) 
1.12. Σου Ν.3918/2-3-2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις». 

1.13 Σο Ν.3377/2005 (ΥΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 

λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα 

υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 

1.14 Σο Ν.3886/10  (Υ.Ε.Κ.173/Α/30-9-2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

υμβάσεων περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων- Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 

την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου της 25ης Υεβρουαρίου 1992(L76), όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 

2007 (L335) και το Ν. 4055/2012 άρθρο 63 με το οποίο τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 4 του 

Ν. 3886/2010. 

1.15 Σο Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α’ 68 /20-3-2007). 

1.16 Σο Ν.2328/1995 « Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 

ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 

Α’ 159 /3-8-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής των Ν. 

3310/2005 και 3414/2005. 
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ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΗΚΕΘΑ 
ΜΟΗΚΕΤΣΘΙΗ ΛΟΜΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 
  σελ. 4 
 
 
 
 

1.17 Σο Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών 

που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 

νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΥΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως 

ισχύει μετά και τη τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 

3414/2005 (τίθεται για διαγ/σμούς άνω του 1.000.000 €). 

1.18 Σο Ν.3310/2005 «μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΥΕΚ Α’ 30 

/14-2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΥΕΚ Α’ 279 /10-11-2005) (τίθεται 

για διαγ/σμούς άνω του 1.000.000 €). 

1.19 Σην υπ’αρ.20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Τπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως  

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 

1.20 Σις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΥΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις. 

1.21 Σις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΥΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Τπουργείου Οικονομικών και 

άλλες διατάξεις. 

1.22 Σο Ν.4250/14 (ΥΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. το ΥΕΚ111Α/7-5-14) : Διοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, υγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του 

Δημοσίου Σομέα – Σροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις. 

 

 

2. Σις αποφάσεις:  

2.1. Σην με αριθ. ΔΤ7/2480/94 Κοινή Τπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του υμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΥΕΚ 679/Β/13-9-94, 

ΥΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΥΕΚ 757/Β/10-10-94).  

2.3 Σην υπ’αριθμ.4η/27-01-16, Θέμα 1ο, Απόφαση Δ.. του Γ.Ν. Πύργου Έγκρισης 

διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών του 

Γ.Ν.Πύργου σε είδος ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ CPV 39831200-8 προϋπολογισμού 5.000,00€ 

συμπ. ΥΠΑ για χρονικό διάστημα  πέντε  (5) μηνών, με τον όρο διακοπής της  σύμβασης  

που θα υπογραφεί  εφόσον  ολοκληρωθούν οι  διαγωνιστικές διαδικασίες από το ΠΠΤΤ 

2014. 

2.3 Σην υπ’αρ.33/23-02-16 Πράξη Διοικητή Ματαίωσης-Επαναπροκήρυξης για την 

κάλυψη αναγκών της Ν.Μ.Πύργου σε ΕΙΔΗ «ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ» CPV 39831200-8 

προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπ. ΥΠΑ για χρονικό διάστημα  πέντε  (5) μηνών 
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ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΗΚΕΘΑ 
ΜΟΗΚΕΤΣΘΙΗ ΛΟΜΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 
  σελ. 5 
 
 
 
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

  
1.Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την 

προμήθεια είδους «ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ», για τις ανάγκες του  Γ.Ν. Ηλείας (Νοσηλευτική 

Μονάδα Πύργου) συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπ. ΥΠΑ 

23%(4065,04πλέον ΥΠΑ) διάρκειας πέντε (5) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα  ΜΕΡΗ Α & Β και στο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία  10  ημερών. 

  

3. ΣΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ  

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 Γενικό Νοσοκομείο 

Ηλείας Νοσηλευτική 

Μονάδα Πύργου / 

Γραφείο Προμηθειών 

/ Ε.Ο. Πύργου – 

Πατρών / Περιοχή 

υντριάδα / Σ.Κ. 

27100 / Πύργος 

Μέχρι 

08/03/2016 

ΣΡΙΣΗ 

Ώρα 14:00 μ.μ 

 Γενικό Νοσοκομείο 

Πύργου / Γραφείο 

Προμηθειών / Ε.Ο. 

Πύργου – Πατρών / 

Περιοχή υντριάδα/ 

Σ.Κ. 27100 / Πύργος 

09/03/2016 

ΣΕΣΑΡΣΗ 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Τπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 

κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην 

παρούσα.  

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

ΜΕΡΟ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  

ΜΕΡΟ Β ΄ : «ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΠΟΟΣΗΣΕ»  

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι» . 

 

                                                                  

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

                                                     α/α 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΔΡ.ΦΡΤΑΝΘΗ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΗΚΕΘΑ 
ΜΟΗΚΕΤΣΘΙΗ ΛΟΜΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 
  σελ. 6 
 
 
 
 

 

 

 

ΜΕΡΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Γενικές πληροφορίες 

1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια «ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ», κατόπιν της υπ’ 

αριθμ.4ης/27-01-16(Θέμα1ο) Απόφαση Δ.. του Γ.Ν. Πύργου και της υπ’αρ.33/23-02-16 

Πράξης Διοικητή για την κάλυψη αναγκών της Ν.Μ.Πύργου προϋπολογισμού 5.000,00€ 

συμπ. ΥΠΑ (4065,04 ΠΛΕΟΝ ΥΠΑ) για χρονικό διάστημα  πέντε  (5) μηνών. Η αναλυτική 

περιγραφή των προς προμήθεια ειδών παρουσιάζεται στο ΜΕΡΟ Β της παρούσας. 

1.2 Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των ειδών για διάρκεια  πέντε (5) 

μηνών ανέρχεται στο ποσό των πέντε (#5.000,00€), χιλιάδων  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.  

1.3 τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, της 6ης Τγειονομικής Περιφέρειας, 

το οποίο διενεργεί  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα υπογράψει με τους 

προμηθευτές τις συμβάσεις για την προμήθεια των ειδών αυτών, διάρκειας πέντε (5) 

μηνών. 

 

Διεύθυνση έδρας : Περιοχή υντριάδα, Σ.Κ. 27100, Πύργος 

Σηλέφωνο : 26210-82784 

Υαξ : 26210-82378 

Αρμόδιος υπάλληλος : Ιωάννα Ζουμπάκη 

E-mail: nosokprg@otenet.gr   

1.4 Σόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 08η ΜΑΡΣΙΟΤ 2016, ημέρα Σρίτη  και 

ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, υντριάδα, Σ.Κ. 27 100 

Πύργος, στο Γραφείο Προμηθειών. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της 

mailto:nosokprg@otenet.gr
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επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν 

έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια 

Τπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα, ή αποκλειστεί από 

διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση 

του Τπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Τπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε 

σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο 

και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το Δημόσιο Σομέα, ότι δεν έχουν κάνει 

ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 

την Τπηρεσία. 

Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

-δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ούτε και για  

(α). συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου,  

(β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

υμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου,  

(γ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

-δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 



ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ «ΕΘΔΗ ΙΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ» 
 
 
 
 
 

ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΗΚΕΘΑ 
ΜΟΗΚΕΤΣΘΙΗ ΛΟΜΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 
  σελ. 8 
 
 
 
 

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις, 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους, 

- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να δηλώνεται ότι, αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή, ακύρωση -

ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού.  

 

3. Κατάρτιση – Τποβολή Προσφορών  

3.1 Σρόπος Τποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 

την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου 

μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο ή μέρος των υπό 

προμήθεια ειδών. 

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Νοσοκομείο 

έγκαιρα.  

Σο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) ουδεμία ευθύνη φέρει για τη 

μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη 

συνοδεύουν. 

 

3.2 Περιεχόμενο προσφορών  

Οι προσφορές κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα, 

που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  

Ο ενιαίας σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
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«ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ» 

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

Προμήθεια « ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ »  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ   

Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ:  ……. /26-02-2016 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: 09-03-2016 

 

Ο φάκελος αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου, τον τίτλο του διαγωνισμού 

και τον τίτλο του φακέλου.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 

 Όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται με τις προσφορές να είναι σύμφωνα με την  

παρ.2 του άρθρου 1 του Ν4250/14 : 

α) Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που προέρχονται από φορείς της 

περίπτωσης α΄ (Δημόσιο, τους Οργανισμούς Σοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Σ.Α.), τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που 

προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά 

πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Σ.Α..) της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν4250/14 ή 

ακριβή αντίγραφα αυτών 

β) ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α 

γ) ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι 

θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (δισκέτα ή CD) και ειδικότερα τα εξής: 

 

Α. ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη ζητούμενα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ». 

 

Β. ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», με τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς. Σοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   

τη τεχνική περιγραφή του είδους θα αναφέρεται: 

Α) Ο κωδικός του είδους (REF. NUMBER) 

Β) Σο εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου είδους καθώς και ο τόπος (χώρα) 

εγκατάστασης.. 

Γ) Η συσκευασία και ο αριθμός CE. 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική 

περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο 

και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 

διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του 

κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 
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τον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή CD με την τεχνική 

προσφορά η οποία θα περιέχει τα στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα συσκευασμένη 

προς αποφυγή φθορά της. 

Σα κατατιθέμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (prospectus), τα οποία πρέπει να 

επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις 

προσφορές, πρέπει να είναι του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από 

επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση 

των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα 

υποβληθέντα στοιχεία. 

Σα προσφερόμενα είδη πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο με τρόπο σύμφωνο προς την 

Κοινή Τπουργική Απόφαση ΔΤ8δ/Γ.π.ΟΙΚ.130648/30-08-2009 (ΥΕΚ Β2198/2.10.2009), 

Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «Περί 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Η προσφορά των ειδών θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 

από Πιστοποιητικό σήμανσης CE, σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ (και όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/47/ΕΚ-5.9.2007), με τον αριθμό αναγνώρισης του 

εμπλεκόμενου Κοινοποιημένου Οργανισμού, καθώς και από Πιστοποιητικό ISO του 

εργοστασίου κατασκευής.  

Οι εταιρείες διακίνησης θα πρέπει να εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας σύμφωνα με την αριθμ. ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΥΕΚ 32/Β/16.01.2004) απόφαση 

του Τπουργείου Τγείας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

Τπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, με 

την οποία θα αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάζει το 

προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Όταν ο προσφέρων δεν 

θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, οφείλει να 

δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο 

προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 

δηλώνει υπεύθυνα προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από 

την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 

κατασκευής του τελικού προϊόντος.      

 

Με την τεχνική προσφορά κατατίθενται και τα αντίστοιχα δείγματα (τουλάχιστον δύο) 

για κάθε προσφερόμενο είδος. ε κάθε δείγμα πρέπει να υπάρχει ετικέτα όπου θα 

αναγράφεται με σαφήνεια η επωνυμία της εταιρείας και ο κωδικός του είδους όπως 

αναφέρεται στην προκήρυξη στον οποίο αντιστοιχεί το δείγμα.  

 

ε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ» 

και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Γ.  ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», όπου τοποθετείται η 

οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Υ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο 

υπάγονται τα προς προμήθεια είδη και θα βαρύνει το φορέα, την αντιστοίχηση του 

είδους με το παρατηρητήριο τιμών, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 3.3. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή 
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του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα 

της προθεσμίας υποβολής προσφορών  (Ν.4052/2013 άρθρο 14 παρ. 7). 
  Όλες οι ποσότητες των ειδών του διαγωνισμού έχουν δοθεί σε τεμάχια  και η τιμή 

προσφοράς των προς προμήθεια αυτών ειδών πρέπει να δίνεται ανά μονάδα (ανά 

τεμάχιο). το φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή CD με 

την οικονομική προσφορά, κατάλληλα συσκευασμένη προς αποφυγή φθοράς της.  

 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 

 

 

3.3 Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 120 

ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς 

της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας 

(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) πριν από τη λήξη της, για διάστημα 120 ημερών.  

 

4. Διενέργεια Διαγωνισμού-Αξιολόγηση Προσφορών 

4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 09 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στο Γραφείο 

Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. 

4.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των διαγωνιζόμενων που 

πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο μέρος Β της 

παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, η επιτροπή θα 

προβεί στα παρακάτω: 

-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχόντων. 

-Αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές δεν 

έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Η αξιολόγηση των προσφορών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση 

σταδίων / φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Σεχνικής Προσφοράς και 

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς). 

4.3 Απόρριψη προσφορών 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται 

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της 

διακήρυξης ή από τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την 

παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την 

απόρριψη των προσφορών. 
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Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή 

είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.Σο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) επιφυλάσσεται 

του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, 

προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 

4.4  Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του 

Διοικητικού υμβουλίου του Γ. Ν. Πύργου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών και οι 

κρίσεις των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007. 

Σο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον 

παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, 

εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον Οργανισμό, 

(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν 

υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με τα είδη που έχουν προκηρυχθεί. ε περίπτωση 

ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

5. Κατάρτιση ύμβασης – Γενικοί Όροι ύμβασης 

5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις 

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου και των προμηθευτών θα υπογραφούν 

συμβάσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο 5 της διακήρυξης. Η 

σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το 

ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. Σο κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 

προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.  

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ για πέντε (5) μήνες από την υπογραφή 

τους. Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον τα είδη 

χορηγηθούν από Δημόσια Τπηρεσία ή για τα είδη αυτά υπογραφεί σύμβαση από το 

Τπουργείο Τγείας βάσει του Ν. 3580/07 ή θα ολοκληρωθεί διαγωνισμός που εκκρεμεί από  

ΠΠΤΤ2012-ΠΠΤΤ2014. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 

μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής 
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εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. 

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, 

χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει 

αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, 

κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. ε αυτή την περίπτωση, το 

Γενικό Νοσοκομείο Πύργου αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη 

σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου 

και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Οργανισμού. 

 

5.2  Σρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

1.  Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της κάθε τμηματικής αξίας, εντός χρονικού 

διαστήματος εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών 

πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ψς προς τα 

δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 

του Π.Δ.118/07. 

ύμφωνα με την παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α.107) 

προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 16ης Υεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση 

των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Ειδικότερα με τις διατάξεις 

αυτές που ισχύουν αναδρομικά από τις 16 Μαρτίου 2013 καταργείται το π.δ. 166/2003 

(Α.138) και συντέμνεται η προθεσμία πληρωμής των δικαιούχων πιστωτών του Δημοσίου 

και λοιπών φορέων της περ. (2) της υποπαραγράφου Ζ3 (ορισμοί) κατά τις εμπορικές 

συναλλαγές, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα με τις περ. (3), (4) και (6) της 

υποπαραγράφου Ζ5 χρονικά όρια. ) οι διατάξεις του π.δ/τος 166/2003 παραμένουν 

ισχυρές για τις συμβάσεις που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του (υποπαρ. Ζ15). 

Σέλος, επισημαίνεται η διάταξη της περ. (6) της υποπαραγράφου Ζ5 η οποία παρέχει τη 

δυνατότητα επιμήκυνσης της προθεσμίας πληρωμής μέχρι 60 ημέρες προκειμένου αυτή 

να εκτιμάται και να αξιοποιείται κατά το στάδιο σύναψης των σχετικών συμβάσεων.  

 

2.Toν προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv oι  ακόλουθες κρατήσεις : 

2.1) Τπέρ Οργανισμών Χυχικής Τγείας (ΥΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο της εκατό). 

2.2) Τπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων 0,1% 

2.3) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 

24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

 

3. Ο Υ.Π.Α βαρύνει το κάθε Νοσοκομείο. 

 
5.3 Διαδικασία παραλαβής 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή στο χώρο που θα 

υποδειχθεί από την Τπηρεσία. Η παράδοση στο Νοσοκομείο των προς προμήθεια ειδών 

θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Τπηρεσίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
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από τη λήψη κάθε σχετικής παραγγελίας.  ε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των 

ειδών θα επιβληθούν στον Προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Νοσοκομείου. 
Ο προμηθευτής θα στείλει ή θα φέρει τα είδη καλά συσκευασμένα, με δική του μέριμνα, 

ευθύνη και έξοδα μεταφοράς, στην προθεσμία παράδοσης και μέσα στις αποθήκες του 

Ιδρύματος, η δε δαπάνη εκφορτωτικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. 

5.4 Τποχρεώσεις αναδόχου 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του 

προμηθευτή που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του 

Γενικού Νοσοκομείου Πύργου σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του 

Νοσοκομείου. Κατ’ εξαίρεση των προαναφερόμενων, ο προμηθευτής δύναται να 

εκχωρήσει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις 

δικαιούμενες πληρωμές του από την παρούσα σύμβαση, σε Σραπεζικά Ιδρύματα της 

επιλογής του, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Νόμο. 

5.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο προμηθευτής και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας  (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) θα 

προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ 

τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Πύργου εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο 

μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 

δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ 

τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

Ακολουθεί παράρτημα με τα προς προμήθεια είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές τους 

που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

              

                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

                                                                                              α/α 

 

 

                                                                              ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

                                                                                ΔΡ.ΦΡΤΑΝΘΗ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΜΕΡΟ Β: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΠΟΟΣΗΣΕ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟ ΛΟΜΑΔΑ 

ΛΕΣΡΗΗ 

5ΛΗΜΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΜΣΘΙΟ (ΙΟΜΗ) ΠΚΤΜΣΗΡΘΟΤ 

ΡΟΤΥΩΜ 

 

ΙΘΚΟ  
1800 

2 
ΥΚΩΡΘΜΗ (ΔΘΑΚΤΛΑ ΤΠΟΥΚΩΡΘΩΔΟΤ 

ΜΑΣΡΘΟΤ) (2ΚΘΣΡΩΜ) 

 

ΣΕΛΑΥΘΟ 
1250 

4 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΜΣΘΙΟ ΠΚΤΜΣΗΡΘΟΤ ΠΘΑΣΩΜ 

 

ΚΘΣΡΟ 
650 

6 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΜΣΘΙΟ ΚΑΜΣΖΑ (ΤΓΡΟ ΠΘΑΣΩΜ) 

 

ΚΘΣΡΟ 
600 

9 
ΛΑΚΑΙΣΙΟ ΠΚΤΜΣΗΡΘΟΤ ΡΟΤΥΩΜ(5ΚΘΣΡΩΜ) 

 

ΚΘΣΡΟ 
350 

 

 

 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ-ΠΟΟΣΗΣΕ 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΙΔΩΝ  

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Όλα τα απορρυπαντικά να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό 

Φημείο του Κράτους (Γ.Φ.Κ.). 

2. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, να  διαθέτουν 

άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Υαρμάκων (Ε.Ο.Υ.). 

3. Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν 

φθορές, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό 

των κτιρίων. 

4. Να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των 

επισκεπτών. 

5. Όλα τα προϊόντα να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό, να είναι 

εύκολα στη χρήση, να είναι συσκευασμένα, σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα 

αναγνώρισης. 

6. Ο παραγωγός του προϊόντος να έχει άδεια λειτουργίας εργοστασίου από το 

Τπουργείο Βιομηχανίας και άδεια ειδικής λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής 

απορρυπαντικών και λοιπών προϊόντων από τη Νομαρχία. Οι άδειες να 

προσκομισθούν στην προσφορά. 
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7. Να προσκομισθεί στην προσφορά Τπεύθυνη Δήλωση του παραγωγού προς 

το Νοσοκομείο ότι θα εφοδιάζει τον προμηθευτή-αντιπρόσωπο για λογαριασμό 

του Νοσοκομείου, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παράτασης 

αυτής (στην περίπτωση που ο προσφέρων προμηθευτής είναι διαφορετικός από 

τον παραγωγό). 

8. Τπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τη δυνατότητα παροχής των 

προϊόντων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

9. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα τεχνικά φυλλάδιά τους (prospectus) 

στα οποία να αναφέρονται υποχρεωτικά η σύνθεση, οι ιδιότητες, η συσκευασία, 

οι οδηγίες χρήσης, οι διαλύσεις-δοσολογίες κ.λ.π.. 

10. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από το επίσημο Δελτίο Δεδομένων 

Ασφαλείας Προϊόντος (Material Safety Data Sheet - M.S.D.S.). 

11. Όλα τα παραπάνω ζητούμενα δικαιολογητικά και χαρακτηριστικά, αλλά και 

όσα αναφέρονται παρακάτω στους ειδικούς όρους, να προσκομισθούν και να 

αποδεικνύονται στην τεχνική προσφορά του κάθε προϊόντος. 

 12. Ο προσφέρων υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να καταθέσει δείγματα για           

           όλα τα προσφερόμενα είδη.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Να είναι ειδικά για προγράμματα πλύσης νοσοκομειακού ιματισμού και ιματισμού 

χειρουργείου (συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων). 

1.2  Να είναι σαφώς κατάλληλο για τη διάλυση δύσκολων σωματικών λεκέδων και να 

συνοδεύεται από προγράμματα διάλυσης λεκέδων από φάρμακα. 

1.3  Να μην περιέχει αρώματα, αλλά να προσδίδει αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας 

μετά την πλύση. 

1.4  Να είναι απόλυτα ελεγχόμενου αφρισμού. 

1.5  Να περιέχει σάπωνες – μη ιονικά τασιενεργά  και να ελέγχει τη σκληρότητα του νερού 

(αποτροπή γκριζαρίσματος). 

1.6  Να ελέγχει την περιεκτικότητα σιδήρου στο νερό (αποτροπή γκριζαρίσματος) 

1.7  Να έχει πλήρη έγκριση από το Γ.Φ.Κ. 

1.8  Να τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις περί βιοδιασπασιμότητας. 

1.9  Να συνοδεύεται από το M.S.D.S. 

1.10  Ο προμηθευτής να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό τμήμα υποστήριξης που σε 

συνεργασία με το Νοσοκομείο να υποδεικνύει που σε συνεργασία με το Νοσοκομείο 

να υποδεικνύει τρόπους και λύσεις προβλημάτων και να δώσει γραπτώς 

Α/Α ΕΙΔΟ 

1 ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ (ΚΟΝΗ) ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΡΟΤΦΩΝ  
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προτεινόμενες φόρμουλες πλύσης ανάλογα με τον ιματισμό (αίμα, σωματικοί 

λεκέδες, τροφές κ.λ.π.) 

1.11  Ο προμηθευτής να αναλάβει την υποχρέωση επίδειξης δοκιμαστικών πλύσεων. 

1.12 Ο προσφέρων υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να αναφέρει σαφώς την 

ποσότητα απορρυπαντικού που απαιτείται ανά κιλό ρούχων πλύσης ώστε να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη καθαριότητα για πολύ λερωμένο ιματισμό. Επίσης 

υποχρεούται να προσκομίσει δείγμα του προσφερόμενου απορρυπαντικού το οποίο 

θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί. Σονίζεται ότι η προσφορά θα απορρίπτεται εάν με 

την ποσότητα απορρυπαντικού που αναφέρεται  ότι απαιτείται για να πλυθεί ένα κιλό 

ρούχα δεν επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

2 ΦΛΩΡΙΝΗ (ΔΙΑΛΤΜΑ ΤΠΟΦΛΩΡΙΩΔΟΤ ΝΑΣΡΙΟΤ) 

 

 

2.1 Να έχει πυκνότητα 4,2-4,8%. 

2.2 Να έχει πλήρη έγκριση από το Γ.Φ.Κ.  

2.3 Να συνοδεύεται από το M.S.D.S. 

 

    

   

Α/Α ΕΙΔΟ 

3 ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΓΙΑ W.C. 

 

3.1 Να είναι υγρό . 

3.2 Να μη χρειάζεται ξέπλυμα. 

3.3 Να έχει ελαφρύ αρωματισμό. 

3.4 Να καλύπτει περιπτώσεις σκληρών νερών 

3.5 Να έχει πλήρη έγκριση από το Γ.Φ.Κ. 

3.6 Να τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις περί βιοδιασπασιμότητας. 

3.7 Να συνοδεύεται από το M.S.D.S. 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

4 ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΠΙΑΣΩΝ 

4.1 Να είναι υγρό . 

4.2. Να είναι απόλυτα ελεγχόμενου αφρισμού. 

4.3 Να περιέχει ποσοστό υποχλωριώδους νατρίου για την πλήρη απόσμηση και υγιεινή 

των σκευών. 

4.4 Να καλύπτει περιπτώσεις σκληρών νερών 

4.5 Να έχει πλήρη έγκριση από το Γ.Φ.Κ. 

4.6 Να τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις περί βιοδιασπασιμότητας. 

4.7 Να συνοδεύεται από το M.S.D.S. 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 
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5 ΛΑΜΠΡΤΝΣΙΚΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΠΙΑΣΩΝ 

 

5.1 Να είναι υγρό . 

5.2 Να έχει πλήρη έγκριση από το Γ.Φ.Κ. 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

6 ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΛΑΝΣΖΑ(ΤΓΡΟ ΠΙΑΣΩΝ) 

 

 

6.1 Να είναι υγρό . 

6.2. Να μη διασπάται εύκολα («κόβει»)από τα λίπη και τη σκληρότητα του νερού. 

6.3 Να προστατεύει τα χέρια του προσωπικού ακόμη και μετά από πολύ συχνή χρήση. 

6.4 Να έχει πλήρη έγκριση από το Γ.Φ.Κ. 

6.5 Να τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις περί βιοδιασπασιμότητας. 

6.6 Να συνοδεύεται από το M.S.D.S. 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

7 ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΡΗΗ 

 

 

7.2  Να είναι υγρό . 

7.2. Να μη χρειάζεται ξέπλυμα. 

7.3. Να έχει ελαφρύ αρωματισμό 

7.4 Να έχει πλήρη έγκριση από το Γ.Φ.Κ. 

7.5 Να τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις περί βιοδιασπασιμότητας. 

7.6 Να συνοδεύεται από το M.S.D.S. 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

8 ΑΛΑΣΙ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΠΙΑΣΩΝ 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

9 ΜΑΛΑΚΣΙΚΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΡΟΤΦΩΝ  

 

9.1  Να είναι υγρό . 

9.2. Να έχει ελαφρύ αρωματισμό 

9.3 Να έχει πλήρη έγκριση από το Γ.Φ.Κ. 
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Α/Α ΕΙΔΟ 

10 ΚΟΝΗ ΕΠΙΥΑΝΕΙΩΝ 

 

κόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής         

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

11 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

12 ΤΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΣΑ (ΠΡΕΙ) 

 
 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ, με ποινή απόρριψης, να 

καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και δείγματα των προσφερομένων ειδών εις 

διπλούν, με εξαίρεση δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας δεν μπορούν 

να σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν. 

τις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης θα πρέπει να κατατεθεί επίσημο προσπέκτους 

του κατασκευαστικού οίκου, στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά και λοιπά 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. 

Κατά τα λοιπά ως προς την κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 

36 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 

 
 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

                                                α/α 

 

 

                                                           ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
                                                                  ΔΡ.ΥΡΤΑΝΘΗ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ I 
 
ΦΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Ονομασία  

Σράπεζας:______________________________________________________  

Κατάστημα:______________________________________________  

(Δ/νση οδός- αριθμός Σ.Κ. – FAX) ____________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  

Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΡΓΟΤ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ, ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΤΡΨ  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : 

της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή  

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας],  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο « Σην 

προμήθεια «ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ», συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σας.  

Σο ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε 

να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Σράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση.  

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 

 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  

 
 


