
 1 

                                                                                                ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

     ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
          ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   
                 6η Τ. ΠΔ 
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΛΔΙΑ  
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ 
 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ.     1907/ 26-1-2016 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΧΝ» 

ΓΙΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ  

 

με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή 

πποϋπολογιζμού 10.762,50 εςπώ ζςμπ. Φ.Π.Α       

                             και  για σπονικό διάζηημα 6(έξι) μηνών .  
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ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 

 

 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  Η ρακειφηεξε ηηκή  

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Ηκεξνκελία: 9-02-2016 

Ηκέξα: ΣΡΙΣΗ 

Ώξα: 1100 π.μ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ                                                

Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ –Δ.Ο. Πχξγνπ – Παηξψλ, 

Πεξηνρή πληξηάδα – Σ.Κ. 27100 – Πχξγνο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΧΝ 

ΚΧΓΙΚΟ CPV  50421000-2  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  

10.762,50€ ζπκπ. ηνπ ΦΠΑ 

 

ΟΜΑΓΑ Α       9.163,50 επξψ ζπκπ. ηνπ Φ.Π.Α.   

ΟΜΑΓΑ Β       1.599 επξψ ζπκπ. ηνπ Φ.Π.Α. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  6 (έμη) κήλεο  

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΧΝ 

ΔΙΓΧΝ  

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο.  

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ  

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο 

εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/94  

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ  
26-01-2016 
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Έσονηαρ ςπότη:  

1. Σιρ διαηάξειρ όπυρ αςηέρ ιζσύοςν:  

1.1. Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) « Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα».  
1.2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  
1.3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  
1.4. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.5. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α’ 
204 /19-7-1974)  

1.6. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/α/22-3-94) άξζξν 24 « Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζίσλ 
ππαιιήισλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

1.7. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 « Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
1.8. Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323 / 95 (Φ.Δ.Κ.145 /Α/95)« Τπαίζξην Δκπφξην θαη 
άιιεο Γηαηάμεηο» .  

1.9. Σνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  
1.10. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007). [αθοπά 
διαγυνιζμούρ ππομηθειών με πποϋπολογιζμό κάηυ ηυν κοινοηικών καηυθλίυν]  
1.11. Σνπ Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/2003 ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ 
Οδεγία 2000/35/29–6–2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

Δκπνξηθέο πλαιιαγέο».  
1.12 Σνπ Ν. 3918/2-3-2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.13.Σνπ Ν.3867/2010 (ΦΔΚΑ/128/3-8-2010) πεξί «Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο» αξ.27. 

1.14. Σνπ Ν.4052/2012 άξζξν 14 « Ρχζκηζε Θεκάησλ Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο» 
1.15. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α 107/9-5-2013), πεξί δηνηθεηηθήο επίιπζεο θνξνινγηθψλ 

δηαθνξψλ.  
1.16 Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ A 74 - 26.03.2014) Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ 

ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο. 
 

2. Σιρ αποθάζειρ:  

2.1. Σελ κε αξηζ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ 

αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94, ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 
757/Β/10-10-94).  

2.2 Σελ ππ’ αξηζκ. 40ε/17-11-2011 Απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Πχξγνπ «Έγθξηζε ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ Π.Π.Τ.Τ. 2011». 
2.3 Tελ ππ’ αξηζκ.3εο /19-01-16 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.Ηιείαο. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

1. Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο , κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ γηα «ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΧΝ»  ηεο Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ, κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ζπλεκκέλα  
ΜΔΡΗ Α & Β θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
κέξνο απηήο.  
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2. O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία  δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ. 
 
3. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ  

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 Νοζηλεςηική 

Μονάδα Πύπγος/ 
Γπαμμαηεία / Δ.Ο. 

Πύπγος – 

Παηπών/ Πεπιοσή 
ςνηπιάδα / Σ.Κ. 

27100 / Πύπγορ 

Μέσπι ηην  

ΓΔΤΣΔΡΑ  
08-02-2016 

Ώπα  1400 μ.μ.  

 Νοζηλεςηική Μονάδα 

Πύπγος / Γπαθείο 

Ππομηθειών / Δ.Ο. 
Πύπγος – Παηπών / 

Πεπιοσή ςνηπιάδα/ 
Σ.Κ. 27100 / Πύπγορ 

ΣΡΙΣΗ 

9-02-2016  

ΧΡΑ: 11:00 π.μ. 

 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.  
4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ 
θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα.  
5. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 
ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 
ΜΔΡΟ Α΄ : «ΓΔΝΙΚΟΙ – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  
ΜΔΡΟ Β ΄ : «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΠΟΟΣΗΣΔ»  
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι» . 

 
                                                                    
                                                                          Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΔΙΑ 

                                                                 α.α 
 
                                              

         

                                                                        Η ΓΡ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΑΝΘΗ M.D. 

                                                                                   ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
 
 

 

 



ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

1. Γενικέρ πληποθοπίερ 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ  

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα «ςνηήπηζη 
Αναπνεςζηήπυν» ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο  αλάζεζε 
ππεξεζηψλ παξνπζηάδεηαη ζην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζαο. 

1.2 Πξνυπνινγηζκφο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ  εμήληα 
δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ,  ( € #10.762,50# ), ζπκπ. ηνπ Φ.Π.Α.  
ΟΜΑΓΑ Α       9.163,50 επξψ  ζπκπ. ηνπ Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΓΑ Β       1.599επξψ ζπκπ. ηνπ Φ.Π.Α. 

1.3 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο, ηεο 6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, ην 
νπνίν δηελεξγεί ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ζα ππνγξάςεη κε ηνλ 
αλάδνρν ηελ ζχκβαζε  γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ 
Γηεχζπλζε έδξαο : Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο, Ν.Μ. Πχξγνπ  
 Πεξηνρή πληξηάδα, Σ.Κ. 27100, Πχξγνο 
Σειέθσλν : 26210-82784 
Φαμ : 26210-82378 
Αξκφδηνο ππάιιεινο : Κνληνκάξε Φ.  
E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com   

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 08η ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  2016 εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ  
θαη ψξα 14:00 μ.μ. ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο, ζηελ Ννζειεπηηθή 
Μνλάδα Πχξγνπ,  πληξηάδα, Σ.Κ. 27 100 Πχξγνο. 
Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

2. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά:  
1)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 ΝΠΙΓ 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)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, 
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Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας 

  σελ. 6 

-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 
26εο 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 10εο Ινπλίνπ 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) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε, 
ζηελ νπνία: 
 
1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ 
νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 
3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε. 
4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 
5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ  
7. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ISO 9001 :2008 θαη 13485 :2003 θαη  λα είλαη 
ζχκθσλνη  κε ηε  ππνπξγηθή απφθαζε ΤΑΓΤ 8Γ/ΓΠΟΙΚ./348/2004. 
Σα αλαιψζηκα πνπ πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζέξβηο ησλ κεραλεκάησλ λα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE. 
 

3. Καηάπηιζη – Τποβολή Πποζθοπών  

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 Γξακκαηεία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πχξγνπ. Οι ενδιαθεπόμενοι 
μποπούν να ςποβάλοςν πποζθοπά για ηο ζύνολο ηηρ ππορ ανάθεζη ςπηπεζίαρ 
ζςνηήπηζηρ ή μέπορ αςηήρ ζύμθυνα με ηην ομαδοποίηζη.  
Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ θαζνξηζκέλε 
εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Ννζνθνκείν 
έγθαηξα.  
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο 
πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 
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3.2 Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ  

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δύο (2) αληίγξαθα, 
πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
Ο εληαίαο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 
«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΧΝ 
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΛΔΙΑ –Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  1907/ /26-01-2016 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 9-02-2016 
 
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, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα έληππα, 
ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Όια ηα 
έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα 
μελφγισζζα έγγξαθα (βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά, επηζηνιέο) πξέπεη λα είλαη θαη λνκίκσο 
κεηαθξαζκέλα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  
 
Μέζα ζην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ζε ξεσυπιζηούρ ζθπαγιζμένοςρ θακέλοςρ, νη νπνίνη 
ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία 
θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν (CD) θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
1. ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε δικαιολογηηικά  ζςμμεηοσήρ. 
2. ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ηα ηερληθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Σνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ 
εγγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν ή ( λνκίκσο επηθπξσκέλν φπνπ ρξεηάδεηαη) 
αληίγξαθν  θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν.   
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 CD κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε 
νπνία ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλε πξνο απνθπγή 
θζνξά ηεο. 
Σα θαηαηηζέκελα prospectus, ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο, πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή 
επηθπξσκέλα αληίγξαθα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (φρη απιά θσηναληίγξαθα) 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. 
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 «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο 
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
3. ΚΛΔΙΣΟ 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 θαη ζα βαξχλεη ην θνξέα, θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηεο 
πξνζθνξάο φπσο νξίδεηαη ζηελ  παξάγξαθν 3.3. 
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Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ φπσο 
απηή θαηαγξάθεθε θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  
(Ν.4052/2013 άξζξν 14 παξ. 7) 
ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη θαη CD κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 
θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλε πξνο απνθπγή θζνξάο ηεο.  
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη. 
 
3.3 Ιζρχο 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. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα 
παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα 
δηάζηεκα 120 εκεξψλ.  

4. Γιενέπγεια Γιαγυνιζμού-Αξιολόγηζη Πποζθοπών 

4.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ-Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο 

4.1.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ-Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζηηο 9 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2016 θαη ψξα 11:00 π.μ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 
ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Πχξγνπ. 

4.1.2 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ  

Η 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 αμηνιφγεζε ηυν πποζθοπών, μποπεί να ππαγμαηοποιηθεί ενιαία, ρσξίο δηάθξηζε 
ζηαδίσλ / θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 
Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), εθφζνλ νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο πιεξνχλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ψζηε λα γίλεη ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ηνπο.  

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 
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 Ηιείαο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη αλεμάξηεηα απφ 
ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη 
αλαμηφπηζηνο. 
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4.3  Απνηειέζκαηα – Καηαθχξσζε – Μαηαίσζε δηαγσληζκνχ. 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Η 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 Ηιείαο 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. Καηάπηιζη ύμβαζηρ – Γενικοί Όποι ύμβαζηρ 

5.1 Καηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα ζχκβαζεο – Δγγπήζεηο 

Μεηαμχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε  
ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην 5 ηεο δηαθήξπμεο. Η 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.  
Η ζχκβαζε  πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη  ηζρχ γηα έμη(6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Η 
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 φηαλ νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκφο πνπ εθθξεκεί απφ ην ΠΠΤΤ 2014 
Ο αλάδνρνο 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.  
Η 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 
Ηιείαο απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο 
δηαγσληδφκελν. Η 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.  Η 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 
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εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
(νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) 
«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 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. 
2.Toλ πξνκεζεπηή πoπ ζα αvαδεηρζεί βαξχvoπv oη  αθφινπζεο θξαηήζεηο : 
2.1)Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (ΦΔΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δχν ηεο εθαηφ). 
2.2) Τπεξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10% (Άξζξν 4 Ν. 4013/11) 
2.3) Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ 
Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 
 Ο Φ.Π.Α βαξχλεη ην θάζε Ννζνθνκείν.  
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε Δπξψ (€) κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν 
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 
 

5.3 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 Ηιείαο ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Καη’ εμαίξεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ν αλάδνρνο δχλαηαη λα εθρσξήζεη, 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, νπνηεζδήπνηε απφ ηηο δηθαηνχκελεο 
πιεξσκέο ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζε Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα ηεο επηινγήο ηνπ, 
ελεκεξψλνληαο ην Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ην Νφκν. 
 

5.4 Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία 

Όηη αλαθέξεη ην Π.Γ 118/2007. 
Ο αλάδνρνο θαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο 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. 
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 ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο πνπ 
ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
 

 
                                                                             Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΔΙΑ 

                                                                    α.α 
 
         

                                                                        
                                                                        Η ΓΡ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΑΝΘΗ M.D. 

                                                                                   ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
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ΜΔΡΟ Β: 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:  
24σξε ηειεθσληθή εμππεξέηεζε 
Δξγαζία ζπληήξεζεο θαη δσξεάλ θάιπςε γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δηεπθξίληζε ρξεηαζηεί. 
2 ηαθηηθέο επηζθέςεηο, κία θάζε ηξίκελν. 
Οη αλαπλεπζηήξεο είλαη νη παξαθάησ: 
 

Α/Α S/N ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ 

ΟΜΑΓΑ Α 

1 ACHT 1558 AVS III 

2 ACHT 1506 AVS III 

3 ACHT 2233  AVS III 

4 ACHT 2208 AVS III 

5 ACHT 2193 AVS III 

6 ACHT 2156 AVS III 

7 ACHT 1592  AVS III 

8 ACHT 1191  AVS III 

9 ACHT 1576 AVS III 

10 ACHT 1554 AVS III 

11 ACHT 1618 AVIAN 

12 ACHT 1607 AVIAN 

ΟΜΑΓΑ Β 

13 SCD-0067 Evita 2 Dura 

14 ARSJ-0222 Evita 4 Dura 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

   ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ        ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
     
     

             
                                                                         

 

 

 

                                                                          Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΔΙΑ 
                                                                 α.α 

 
                                              

         

                                                                        Η ΓΡ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΑΝΘΗ M.D. 

                                                                                   ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

 

ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

Ολνκαζία  
Σξάπεδαο:______________________________________________________  
Καηάζηεκα:______________________________________________  
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________  
Πξνο : ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΛΔΙΑ –ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ, ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΔΤΡΧ  
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [ε πεπίπηυζη μεμονυμένηρ εηαιπίαρ : ηηρ 
Δηαιπίαρ …………… Οδόρ …………. Απιθμόρ….Σ.Κ. ……] ή  
[ζε πεπίπηυζη Ένυζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ηυν Δηαιπιών  
α) ……………… οδόρ ……………… απιθμόρ ………………. Σ.Κ. …………..  
β) ……………… οδόρ ……………… απιθμόρ ………………. Σ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδόρ ……………… απιθμόρ ………………. Σ.Κ. …………..  
μελών ηηρ Ένυζηρ ή Κοινοππαξίαρ, αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και υρ 
αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπο ςπόσπευν μεηαξύ ηοςρ εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ υρ 
μελών ηηρ Ένυζηρ ή Κοινοππαξίαρ],  
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 
αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν «ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΧΝ», ζπλνιηθήο αμίαο ……………€ ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ 
………….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.  
Η 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 θαηάπησζεο  ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

 
 
 
 

 (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)  
 

 


