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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

ΑΡΙΘΜ.4715/26-02-2016 

 

Για ηην προμήθεια « ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» για ηις ανάγκες ηοσ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΝΣΕ (5) ΜΗΝΩΝ 

ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 15.000,00 ΤΜΠ. ΥΠΑ 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 

mailto:nosokprg@otenet.gr
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 
Η χαμηλότερη τιμή  

ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ημερομηνία: 09-03-2016 

Ημέρα: ΣΕΣΑΡΣΗ 

Ώρα: 11:00π.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                

Γενικό  Νοσοκομείο  Πύργου 

Γραφείο Προμηθειών –Ε.Ο. Πύργου – 

Πατρών, Περιοχή υντριάδα – Σ.Κ. 27100 – 

Πύργος 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΚΩΔΙΚΟ CPV  

 
(ΚΩΔ. 39830000-9). 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ) 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ  

 

Σεμάχιο 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟ Β  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  Πέντε  μήνες  

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  
Δληφο πέληε (5)  εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δηαβίβαζεο ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηνπ Γ. Ν. 
Ζιείαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ) 

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 
26/02/16 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΤΡΓΟΤ 

26/2/16 
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Ζχοντασ υπόψη: 
 

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:  
1.1. Σου Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 
κυβερνθτικά όργανα».  
1.2. Σου Ν.3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  
1.3. Σου Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα.  
1.4. Σου Ν.2955/2001 «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπών μονάδων υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  
1.5. Σου Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιςτικοφ των Νομικών Προςώπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 
/19-7-1974)  
1.6. Σου Ν.2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρκρο 24 «Αφξθςθ αποδοχών Δθμοςίων υπαλλιλων και 
άλλεσ διατάξεισ».  
1.7. Σου Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρκρο 84 « Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανών 
του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».  
1.8. Σου Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμικειεσ του Δθμοςίου Σομζα και Ρυκμίςεισ ςυναφών 
κεμάτων» όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.2323/95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Τπαίκριο Εμπόριο και άλλεσ 
Διατάξεισ» .  
1.9. Σου Ν. 2690/99 κυρώςεισ του κώδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ.  
1.10. Σου Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμθκειών Δθμοςίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). [αφορά 
διαγωνιςμούσ προμηθειών με προϋπολογιςμό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]  
1.11. Ν.4152/2013(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ε ́ :πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 
2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο) 
1.12. Σνπ Ν.3918/2-3-2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.13 Σν Ν.3377/2005 (ΦΔΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα 
ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν 35. 
1.14 Σν Ν.3886/10  (Φ.Δ.Κ.173/Α/30-9-2010) Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 
πκβάζεσλ πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ- Δλαξκφληζε 
ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 
395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992(L76), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335) θαη ην Ν. 4055/2012 άξζξν 63 κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ε 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3886/2010. 

1.15 Σν Ν.3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 
ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 68 /20-3-2007). 

1.16 Σν Ν. 2328/1995 « Ννκηθφ θαζεζηψο ηεο ηδησηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηεο ηνπηθήο 
ξαδηνθσλίαο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο ξαδηνηειενπηηθήο αγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 
159 /3-8-1995), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη κεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ Ν. 3310/2005 
θαη 3414/2005. 
1.17 Σν Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ 
κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΔΚ Α’ 66 /11-4-1996), φπσο ηζρχεη κεηά θαη ηε 
ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 8 Ν. 3310/2005 θαη ην άξζξν 8 Ν. 3414/2005 (ηίζεηαη γηα 
δηαγ/ζκνχο άλσ ηνπ 1.000.000 €). 
1.18 Σν Ν. 3310/2005 «κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (ΦΔΚ Α’ 30 /14-2-2005), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

κε ην Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ Α’ 279 /10-11-2005) (ηίζεηαη γηα δηαγ/ζκνχο άλσ ηνπ 1.000.000 €). 
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1.19 Σελ ππ’ αξ. 20977/23-8-2007 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

3414/2005 

1.20 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
1.21 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

1.22 Σν Ν.4250/14 (ΦΔΚ 74 Α/26-03-2014-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ111Α/7-5-14) : Γηνηθεηηθέο 

Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο. 

 

 
 

2. Σισ αποφάςεισ:  
2.1. Σθν με αρικ. ΔΤ7/2480/94 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Περί Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 
757/Β/10-10-94).  
2.2 Σελ ππ’αξηζκ.4ε/27-01-16, Θέκα 1ν, Απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Πχξγνπ Έγθξηζεο δηελέξγεηαο 
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν.Πχξγνπ ζε ΔΗΓΖ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ CPV 39830000-9  πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ ζπκπ. ΦΠΑ γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα  πέληε  (5) κελψλ, κε ηνλ φξν δηαθνπήο ηεο  ζχκβαζεο  πνπ ζα ππνγξαθεί  εθφζνλ  
νινθιεξσζνχλ νη  δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο απφ ην ΠΠΤΤ 2014. 
2.3 Σελ ππ’αξ.33/23-02-16 Πξάμε Γηνηθεηή Μαηαίσζεο-Δπαλαπξνθήξπμεο γηα ηελ θάιπςε 
αλαγθψλ ηεο Ν.Μ.Πχξγνπ ζε ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ CPV 39830000-9  πξνυπνινγηζκνχ 
15.000,00€ ζπκπ. ΦΠΑ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  πέληε  (5) κελψλ 

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

  

1.Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν 
προμικεια «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ», για τισ ανάγκεσ του  Γ.Ν. Ηλείασ (Νοςηλευτική Μονάδα 
Πφργου) ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 15.000,00 ΤΜΠ. ΦΠΑ(12.195,122 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτα ςυνθμμζνα  
ΜΕΡΗ Α & Β και ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  τθσ παροφςασ και τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτισ.  
 
2. O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ  10  εκεξψλ. 
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 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: 11:00 π.μ 

 

Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ώρα, είναι εκπρόκεςμεσ 
και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό.  
4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενώςεισ/ 
κοινοπραξίεσ αυτών ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν 
παροφςα.  
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται ςτθν 
παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 
ΜΕΡΟ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  
ΜΕΡΟ Β ΄ : «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΠΟΟΣΗΣΕ»  
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι» . 

                                                                  

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

                                   α/α 

 

 
ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΓΡ.ΥΡΤΑΝΘΖ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ  

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα «ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ CPV 39830000-9  », 
θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.4εο/27-01-16 (Θέκα 1ν)Απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Ζιείαο θαη ηεο 
ππ’αξ.33/23-02-16 Πξάμε Γηνηθεηή, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Ν.Μ.Πχξγνπ 
πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ ζπκπ. ΦΠΑ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  πέληε  (5) κελψλ. Ζ 
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ παξνπζηάδεηαη ζην ΜΔΡΟ Β ηεο 
παξνχζαο. 

1.2 Πξνυπνινγηζκφο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ γηα δηάξθεηα  πέληε (5) κελψλ 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δεθαπέληε (#15.000,00€), ρηιηάδωλ  επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ Φ.Π.Α.  

1.3 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο, ηεο 6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, ην 
νπνίν δηελεξγεί  πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζα ππνγξάςεη κε ηνπο 
πξνκεζεπηέο ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ απηψλ, δηάξθεηαο πέληε (5) κελψλ. 
 
Γηεχζπλζε έδξαο : Πεξηνρή πληξηάδα, Σ.Κ. 27100, Πχξγνο 
Σειέθσλν : 26210-82784 
Φαμ : 26210-82378 
Αξκφδηνο ππάιιεινο : Ησάλλα Ενπκπάθε 
E-mail: nosokprg@otenet.gr   

1.4 Σφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 08ε ΜΑΡΣΙΟΤ 2016, εκέξα ΣΡΙΣΗ  θαη ψξα 14:00 
κ.κ. ζηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο, πληξηάδα, Σ.Κ. 27131 Πχξγνο, ζην Γξαθείν 
Πξνκεζεηψλ. 
Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

2. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά:  

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  

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 

mailto:nosokprg@otenet.gr
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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. 

Τπεχζπλε δήισζε 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). ζυμμεηοχή ζε εγκλημαηική οργάνωζη, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ,  
(β). δωροδοκία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 
πκβνπιίνπ,  
(γ). απάηη, 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 10εο 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). 
Τπεχζπλε δήισζε 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.  
 
 

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 Πχξγνπ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ή κέξνο ηωλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ. 
Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε 
εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Ννζνθνκείν 
έγθαηξα.  
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Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ) 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, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δύν (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 
Προμήθεια « ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ » 
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΛΔΗΑ 
Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ:  ……. /26-02-2016 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 09/03/2016 
 
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. 
Όια ηα έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδνληαη κε ηηο πξνζθνξέο λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν4250/14 : 
α) Αληί πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα 
ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θνξείο ηεο  
πεξίπησζεο α΄ (Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), ηα λνκηθά 
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηηο 
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ λ. 3429/2005, θαζψο θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α..) ηεο παξ.2 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν4250/14 ή αθξηβή αληίγξαθα απηψλ 
β) επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί 
απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 
εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α 
γ) επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο 
αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 
 
Μέζα ζην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ζε μερωξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη νπνίνη ζα 
θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαζψο θαη 
ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν (δηζθέηα ή CD) θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
 
Α. ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε δεηνχκελα «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ». 
 
Β. ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο. Σνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.   
ηε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ζα αλαθέξεηαη: 
Α) Ο θσδηθφο ηνπ είδνπο (REF. NUMBER) 
Β) Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαζψο θαη ν ηφπνο (ρψξα) 
εγθαηάζηαζεο.. 
Γ) Ζ ζπζθεπαζία θαη ν αξηζκφο CE. 
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Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) 
ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα 
ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά, ψζηε 
λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 
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. 
Σα θαηαηηζέκελα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (prospectus), ηα νπνία πξέπεη λα 
επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο, 
πξέπεη λα είλαη ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 
δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. 
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζην εκπφξην κε ηξφπν ζχκθσλν πξνο ηελ Κνηλή 
Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΤ8δ/Γ.π.ΟΗΚ.130648/30-08-2009 (ΦΔΚ Β2198/2.10.2009), Δλαξκφληζε 
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «Πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ». Ζ πξνζθνξά ησλ εηδψλ ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεωηηθά από Πηζηνπνηεηηθό 
ζήκαλζεο CE, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ (θαη φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
Οδεγία 2007/47/ΔΚ-5.9.2007), κε ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ εκπιεθφκελνπ Κνηλνπνηεκέλνπ 
Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη από Πηζηνπνηεηηθό ISO ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
Οη εηαηξείεο δηαθίλεζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348 (ΦΔΚ 32/Β/16.01.2004) απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ».  
Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ πξνζθέξνληνο, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, κε ηελ 
νπνία ζα αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάδεη ην πξνζθεξφκελν 
πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Όηαλ ν πξνζθέξσλ δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν 
ίδηνο ην ηειηθφ 
πξντφλ, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, νθείιεη λα δειψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, 
ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. 
Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα δειψλεη ππεχζπλα πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή 
ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 
εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.      
 
Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαηαηίζεληαη θαη ηα αληίζηνηρα δείγκαηα (ηνπιάρηζηνλ δύν) 
γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο. ε θάζε δείγκα πξέπεη λα ππάξρεη εηηθέηα φπνπ ζα 
αλαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο θαη ν θσδηθφο ηνπ είδνπο φπσο αλαθέξεηαη 
ζηελ πξνθήξπμε ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί ην δείγκα.  
 
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. 
 
Γ.  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 
ππάγνληαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξχλεη ην θνξέα, ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ είδνπο 
κε ην παξαηεξεηήξην ηηκώλ, θαζώο θαη ηελ ηζρύ ηεο πξνζθνξάο όπωο νξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 3.3. Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηή ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ όπωο απηή θαηαγξάθεθε θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  (Ν.4052/2013 άξζξν 14 παξ. 7). 
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  Όιεο νη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ δνζεί ζε ηεκάρηα  θαη ε ηηκή 
πξνζθνξάο ησλ πξνο πξνκήζεηα απηψλ εηδψλ πξέπεη λα δίλεηαη αλά κνλάδα (αλά ηεκάρην). 
ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη θαη ε δηζθέηα ή CD κε ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλε πξνο απνθπγή θζνξάο ηεο.  
 
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη. 
 
3.3 Ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ  
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα 120 εκέξεο 
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 (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ) 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα 120 εκεξψλ 
 
4. Γηελέξγεηα Γηαγωληζκνύ-Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 
 
4.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ-Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζηηο 09 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 θαη ψξα 11:00 π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο. 

4.2 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). 

4.3 Απφξξηςε πξνζθνξψλ 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα 
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 
(Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ) επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη αλεμάξηεηα απφ 
ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη 
αλαμηφπηζηνο. 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ» 
 
 
 
 
 
 
 

4.4  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. Πχξγνπ 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 ζην Π.Γ. 
118/2007. 
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Πχξγνπ 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 χκβαζεο – Γεληθνί Όξνη χκβαζεο 

5.1 Καηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα ζχκβαζεο – Δγγπήζεηο 

Μεηαμχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πχξγνπ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ζα ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν 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.  

 
Οη ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ ζα έρνπλ ηζρχ γηα πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
Ζ ζχκβαζε είλαη δπλαηφλ λα ιπζεί θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο εθφζνλ ηα είδε ρνξεγεζνχλ απφ 
Γεκφζηα Τπεξεζία ή γηα ηα είδε απηά ππνγξαθεί ζχκβαζε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο βάζεη 
ηνπ Ν. 3580/07 ή ζα νινθιεξσζεί δηαγσληζκφο πνπ εθθξεκεί απφ  ΠΠΤΤ2012-ΠΠΤΤ2014. 
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα 
ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο 
νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο. 
Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ρσξίο ν 
αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά δελ 
θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην Γεληθφ Ννζνθνκείν 
Πχξγνπ 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 

1.  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 
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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. 
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Ε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α.107) πξνζαξκφζηεθε 
ε ειιεληθή λνκνζεζία ζηελ Οδεγία 2011/7/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Δηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο πνπ ηζρχνπλ 
αλαδξνκηθά απφ ηηο 16 Μαξηίνπ 2013 θαηαξγείηαη ην π.δ. 166/2003(Α.138) θαη ζπληέκλεηαη ε 
πξνζεζκία πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ πηζησηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο πεξ. 
(2) ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε3 (νξηζκνί) θαηά ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ε νπνία δε κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηα νξηδφκελα κε ηηο πεξ. (3), (4) θαη (6) ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε5 ρξνληθά φξηα. ) νη 
δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 166/2003 παξακέλνπλ ηζρπξέο γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεθαλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ (ππνπαξ. Ε15). Σέινο, επηζεκαίλεηαη ε δηάηαμε ηεο πεξ. (6) ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ Ε5 ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο 
κέρξη 60 εκέξεο πξνθεηκέλνπ απηή λα εθηηκάηαη θαη λα αμηνπνηείηαη θαηά ην ζηάδην ζχλαςεο 
ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.  
 
2.Toν προμηθεσηή πoσ θα αvαδειτθεί βαρύvoσv oι  ακόλοσθες κραηήζεις : 

2.1) Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (ΦΔΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δχν ηεο εθαηφ). 
2.2) Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,1% 
2.3) Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ 
Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

3. Ο Φ.Π.Α βαρφνει το κάκε Νοςοκομείο. 
 
 
5.3 Διαδικαςία παραλαβήσ 
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή ζην ρψξν πνπ ζα 
ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ παξάδνζε ζην Ννζνθνκείν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα 
γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε 
ιήςε θάζε ζρεηηθήο παξαγγειίαο.  ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα 
επηβιεζνχλ ζηνλ Πξνκεζεπηή θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 

Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηωλ εηδώλ ζα γίλεηαη από επηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Ο πξνκεζεπηήο ζα ζηείιεη ή ζα θέξεη ηα είδε θαιά ζπζθεπαζκέλα, κε δηθή ηνπ κέξηκλα, 
επζχλε θαη έμνδα κεηαθνξάο, ζηελ πξνζεζκία παξάδνζεο θαη κέζα ζηηο απνζήθεο ηνπ 
Ηδξχκαηνο, ε δε δαπάλε εθθνξησηηθψλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ ίδην. 

5.4 Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ 

Απαγορεύεται ξεηά ε εθρψξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνκεζεπηή 
πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ Πχξγνπ ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Καη’ εμαίξεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ν πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα εθρσξήζεη, 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, νπνηεζδήπνηε απφ ηηο δηθαηνχκελεο 
πιεξσκέο ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζε Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα ηεο επηινγήο ηνπ, 
ελεκεξψλνληαο ην Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ην Νφκν. 

5.5 Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία 

Ο πξνκεζεπηήο θαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο  (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ) ζα 
πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο 
ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ζχκβαζεο.  
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 
δηθαζηήξηα Πχξγνπ εθαξκνζηέν δε Γίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 
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Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δπν κέξε, λα 
πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία 
ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ 
επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά 
δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
Αθνινπζεί παξάξηεκα κε ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο πνπ 
ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
              

                                                                                           
 

                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 
                                                                                                                                α/α 

 
 
 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΓΡ.ΥΡΤΑΝΘΗ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΜΔΡΟ Β: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΗΣΔ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
5ΜΖΝΧΝ 

1 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ 124 ΣΔΜ. 
ΣΔΜ(70ΦΤΛΛΧΝ 
28Υ28 ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ) 

615 

2 ΠΟΣΖΡΗΑ ΝΔΡΟΤ 50 ΣΔΜ. ΣΔΜ 17500 

3 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ 500 ΓΡΑΜ. Ή 400 ΓΡΑΜ. ΣΔΜ 10000 

4 ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΤΡΜΑΣΑΚΗ ΣΔΜ 250 

5 ΒΔΣΔΞ 30Υ30  250 

6 ΚΔΔΓΑΚΗΑ ΓΗΑΟΤΡΣΖ,   240 ΓΡΑΜ. ΣΔΜ 20000 

7 ΚΔΔΓΑΚΗΑ ΓΗΑΟΤΡΣΖ,   640 ΓΡΑΜ. ΣΔΜ 20000 

8 ΚΔΔΓΑΚΗΑ ΓΗΑΟΤΡΣΖ 1280 ΓΡΑΜ. ΣΔΜ 12245 

9 
ΚΟΤΣΑΛΗΑ ΜΔΓΑΛΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ 
ΥΡΖΔΧ ΣΔΜ 

31000 

10 
ΠΗΡΟΤΝΑΚΗΑ ΜΔΓΑΛΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ 
ΥΡΖΔΧ ΣΔΜ 

31000 

11 
ΜΑΥΑΗΡΑΚΗΑ ΜΔΓΑΛΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ 
ΥΡΖΔΧ ΣΔΜ 

31000 

12 
ΤΡΜΑΣΑΚΗΑ ΦΟΤΚΔ (ΦΧΛΗΔ) 
ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΔΜ 

250 

 
ΠΗΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

 
 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

     

     

     

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ, κε πνηλή απόξξηςεο, λα 

θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ εηο δηπινύλ, 

κε εμαίξεζε δείγκαηα ηα νπνία ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο ή ηεο αμίαο δελ κπνξνύλ λα ζηαινύλ ή 

λα ππνβιεζνύλ εηο δηπινύλ. 

ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί επίζεκν πξνζπέθηνπο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη όια ηα ηερληθά θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο. 

Καηά ηα ινηπά σο πξνο ηελ θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 36 ηνπ 

Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07). 

                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

                                                                                                                                    α/α 
 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
                                                                                      ΓΡ.ΥΡΤΑΝΘΖ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 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………….. ΕΤΡΩ  

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 «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ», 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)  

 
 


