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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

             6η Τ.ΠΕ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

 

Σαχ. Δ/νση: Ε.Ο ΠΤΡΓΟΤ  

Σ.Κ. 27 131 – ΠΤΡΓΟ 

Σηλ.: 26210-82784 

Υαξ: 26210-82378 

E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

            

         ΠΤΡΓΟ: 26/02/2016 
 

         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΨΣ: 4787 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

 

ΘΕΜΑ: ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ 

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ 

 «ΠΡΨΣΟΞΕΙΔΙΟ»   

 

   προϋπολογισμού 4.415,00€ συμπεριλαμβανομένου  Υ.Π.Α. 

διάρκειας πέντε (5) μηνών  

 

για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου  

 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

 

mailto:E-mail:
https://plus.google.com/u/0/me?tab=mX
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Έχοντας υπόψη: 

Σις διατάξεις: 

1. Σου Ν.3580/2007  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Σου Ν.3867/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Σου Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» (ΥΕΚ Α΄/19/95), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

4. Σου Ν. 2363/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

5. Σου Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΥΕΚ Α΄/150/2007) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

6. Σην υπ. αριθ. 35130/739/09/08/2010 Τπουργική Απόφαση (ΥΕΚ 1291 Β’/11-

08/2010) παρ. 4 εδάφιο 1 περίπτωση α.  

7. Σο Π.Δ. 113/2010. 

8. Σου Ν.4152/2013 (ΥΕΚ Α 107/9-5-2013) 

9. Σου Ν. 4250/2014 (ΥΕΚ A 74-26.03.2014) Διοικητικές Απλουστεύσεις 

Καταργήσεις, υγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου 

Σομέα Σροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις 

10. Σου Ν. 4052/2012 άρθρο 14 «ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΓΕΙΑ» 

11. Σου Ν. 4281/08-08-2014 ΥΕΚ 160 

12. Σην υπ. αριθμ. 1η04-01-2016 Απόφαση Δ.. του Γ.Ν. Ηλείας για διενέργεια  

Εκδήλωσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. 
 

Σο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας  καλεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  κάθε 

ενδιαφερόμενο,  με υποβολή οικονομικοτεχνικών  προσφορών, για την προμήθεια 

του είδους «ΠΡΨΣΟΞΕΙΔΙΟ »,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .  

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών, η οποία θα 

διακοπεί αυτόματα αφού ολοκληρωθεί ο σχετικός ετήσιος ανοιχτός διαγωνισμός του 

ΠΠΤΤ2014 για την ανωτέρω προμήθεια.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια του είδους «ΠΡΨΣΟΞΕΙΔΙΟ» διάρκειας πέντε(5) 

μηνών, ανέρχεται στο ποσό των « τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ» 

(4.415,00€) συμπεριλαμβανομένου  Υ.Π.Α. 

  

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν σταλεί σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  

ΣΕΣΑΡΣΗ 09/03/2016 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ  

ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ  

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της 

παρούσης. 

 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ – ΑΙΣΗΕΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΜΕΣΡΨΝ  

Ενστάσεις–προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.  118/07 (Υ.Ε.Κ.150/Α/10-07-07), ως και το 

άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΥΕΚ 178/Α/ 8-9-97) αντίστοιχα. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

Η παρούσα Πρόσκληση στάλθηκε για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Ηλείας και 

καταχωρήθηκε στο Διαύγεια. 

 

ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

1. Υυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, 

εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. 

2. Ενώσεις προμηθευτών. 

3. Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

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

ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1.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 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. 

2.Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 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, 

-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 



 4 

(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). 

3. 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.  

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 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 Γραμματεία του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά 

κατηγορία είδους, με τη διευκρίνηση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να 

καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορές που υποβάλλονται 

για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο 

Νοσοκομείο έγκαιρα.  

Σο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή 

της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται, υποχρεωτικά μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε 

δύο (2) αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην 

παρούσα πρόσκληση.  

Ο ενιαίας σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

«ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ» 

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ  ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ:  «ΠΡΨΣΟΞΕΙΔΙΟ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ- Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ  : 4787/26-02-2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: ΠΕΜΠΣΗ 10/03/2016 και ώρα 11:00 π.μ 

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, με εξαίρεση τα συνημμένα 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, 

πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει να είναι και νομίμως μεταφρασμένα.  

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 (CD) και ειδικότερα τα εξής: 
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1.ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη τα ζητούμενα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» της 

προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ».  

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

προσφοράς. Σοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων 

εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και αντίγραφο, (σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία). 

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. 

τον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται και CD με την τεχνική 

προσφορά η οποία θα περιέχει τα στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα 

συσκευασμένη προς αποφυγή φθορά της. 

Σα κατατιθέμενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) 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. 

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. 

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

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

προσφοράς, (αναλυτικά για πρωτοξείδιο, υδραυλικές δοκιμές φιαλών, αλλαγές 

κλείστρων φιάλης και δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς κενών και γεμάτων 

φιαλών) στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Υ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο 

υπάγεται το προς ανάθεση έργο και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της 

προσφοράς. 

τις περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών της 

Ε.Π.Τ., οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές 

του παρατηρητηρίου.  

ε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν περιλαμβάνονται στο παρατηρητήριο 

τιμών της Ε.Π.Τ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην προσφορά τους.  

Να αναγράφεται υποχρεωτικά ο εμπορικός κωδικός του είδους και ο οίκος 

κατασκευής. 

Να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός των υλικών που συμπεριλαμβάνονται στο 

παρατηρητήριο τιμών, καθώς και τιμή του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Τ. 

το φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται και CD με την οικονομική 

προσφορά, κατάλληλα συσκευασμένη προς αποφυγή φθοράς της.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 

 

ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

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  πριν από τη λήξη της, για διάστημα 120 ημερών.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  

Οι προτάσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το Νοσοκομείο. 

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

σταδίων / φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Σεχνικής Προσφοράς 

και Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς), εφόσον οι συμμετέχουσες εταιρείες 

πληρούν τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές ώστε να γίνει η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών τους.  

 Ως   επικρατέστερος ανάδοχος, θα αναδειχθεί, αυτός που πληροί τα δικαιολογητικά 

και τις τεχνικές προδιαγραφές  και  υπέβαλε με κριτήριο κατακύρωσης  την 

χαμηλότερη τιμή ο οποίος θα ενημερωθεί, μετά την  κατακύρωση του αποτελέσματος 

από το  Δ.. του Γ.Ν. Ηλείας, και θα κληθεί να υποβάλει  εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης του έργου, ύψους 5% της συνολικής αμοιβής του, μη συνυπολογιζόμενου 

του αναλογούντος Υ.Π.Α. με την υπογραφή της σύμβασης.  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ 

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

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

πρωτοκόλλων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/07. 

ε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 

αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η 

αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N.4152/2013 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής και σύμφωνα με το ν.4152/2013  (ΥΕΚ Α 107/9-5-2013),περί διοικητικής 

επίλυσης φορολογικών διαφορών. 

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

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

2.2) Τπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων :0,10% (μηδέν κόμμα δέκα 

της εκατό) επί της καθαρής αξίας.  

2.4) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 

άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

Κάθε νόμιμη  

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

 

ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

Ότι ισχύει στο Π.Δ. 118/2007 και στο Νόμο 4281/08-08-2014. 

Σο Γενικό  Νοσοκομείο Ηλείας διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική του ευχέρεια σε 

κάθε στάδιο, να διαφοροποιήσει την παρούσα διαδικασία και / ή το χρονοδιάγραμμα 

αυτής και / ή να αιτηθεί κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο χρειάζεται, 

από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Σο Γενικό  Νοσοκομείο Ηλείας  διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το 

αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του 

επικρατέστερου Αναδόχου, να ματαιώσει οριστικά τη διαδικασία, ή να την 

επαναλάβει, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του αναδόχου και των λοιπών 

υποψηφίων που έλαβαν μέρος . 
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Σο Νοσοκομείο δύναται να λύει τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος 

της εφόσον έχει υπογράφει σύμβαση προμήθειας για τα ίδια είδη από τον 
διαγωνισμό που εκκρεμεί από το ΠΠΤΤ2014 ή ρυθμιστεί διαφορετικά από την ΕΠΤ ή 

την 6Η Τ.ΠΕ. χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον 

προμηθευτή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 
 

                        α.α 
         

                                                                             Δρ. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΑΝΘΗ M.D. 
                                                                            ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
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ΣΕΦΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ (ΚΨΔ. 24112200-4) 
       
    

ΠΡΨΣΟΞΕΙΔΙΟ ΣΟΤ ΑΖΨΣΟΤ 

Σο πρωτοξείδιο του αζώτου να είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση και να καλύπτει όλες 

τις προδιαγραφές της Ελληνικής Υαρμακοποιίας.  

Η προμήθεια του ανωτέρου είδους θα γίνεται σε φιάλες με δικλείδα ασφαλείας και 

έγκριση  του Ε.Ο.Υ. 

ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΩΣΟΞΕΙΔΙΟ ΣΟΤ ΑΖΩΣΟΤ 725  ΚΙΛΑ  

 
ΠΙΝΑΚΑ ΥΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Ο  εγκεκριμένος προϋπολογισμός ποσού 4.415,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α., περιλαμβάνει 

την προς προμήθεια ποσότητα «Πρωτοξειδίου» που αναφέρεται στον πιο πάνω 

πίνακα, υδραυλικές δοκιμές φιαλών, τυχόν αλλαγή κλείστρου φιάλης όπως επίσης 

δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς κενών και γεμάτων φιαλών προς τους 

αποθηκευτικούς χώρους του νοσοκομείου. 
 

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

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

                                                                             Δρ. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΑΝΘΗ M.D. 
                                                                            ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

     
     
     


