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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΣΟΝ 

«ΔΣΗΙΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ»  

ΣΗ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ  ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΔΙΑ» 

                                      (ππεξεζίεο κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά) 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  3,800€ ΔΤΡΩ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ  

ΉΣΟΙ 4.674,00 ΔΤΡΩ ΤΜΠ.ΦΠΑ 23% 

(κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή). 

http://www.epromy.gr/
https://plus.google.com/u/0/me?tab=mX
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Έρνληαο ππφςε: 

Σηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν.3580/2007  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
2. Σνπ Ν.3867/2010  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
3. Σνπ Ν.2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 

Α΄/19/95), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  
4. Σνπ Ν. 2363/1995 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  
5. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Α΄/150/2007) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη  
6. Σελ ππ. αξηζ. 35130/739/09/08/2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1291 Β’/11-08/2010) παξ. 4 εδάθην 

1 πεξίπησζε α.  
7. Σν Π.Γ. 113/2010. 
8. 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.δ. 318/1992 
(Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

9. Σνπ Ν. 4052/2012 άξζξν 14 «ΡΤΘΜΙΗ ΘΔΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ» 
10. Σνπ Ν. 4281/08-08-2014 ΦΔΚ 160 
11. Σνπ Ν. 4152/13(ΦΔΚ Α 107/9-5-2013). 
12. Σελ ππ. αξηζκ. 17ε/07-04-2016 Απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γ.Ν.Ηιείαο – Ν.Μ.Πχξγνπ γηα δηελέξγεηα  
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

 

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηιείαο θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν ζε ππνβνιή πξνζθνξάο, γηα ηνλ  
«ΔΣΗΙΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ» ΣΗ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΔΙΑ 

(ππεξεζίεο κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά) 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  3,800,00 ΔΤΡΩ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ ΉΣΟΙ 4,674,00 ΔΤΡΩ ΤΜΠ. ΦΠΑ 23% 

 (κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή). 

 

Γηθαίωκα  ζπκκεηνρήο  έρνπλ: 
1. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ αζθνχλ 

εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα  ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
πξνκήζεηαο.  

2. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ  
3. Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηα αλσηέξσ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ «Σέζζεξηο  ρηιηάδεο, εμαθφζηα εβδνκήληα 
ηέζζεξα επξψ» 4.674,00  επξώ ζπκπ. ΦΠΑ.23%. 
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηαιεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέρξη ηελ Μ. ΓΔΤΣΔΡΑ 25/04/2016 
θαη ώξα 14:00 κ.κ. ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: Μ. ΣΡΙΣΗ 26/04/2016 θαη ώξα 12:00 κ.κ. 
 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ –ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν,, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια 
φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.  
Ο εληαίαο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 
«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ  
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«ΔΣΗΙΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ» ΣΗ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΔΙΑ 

(ππεξεζίεο κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  3,800,00 ΔΤΡΩ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ ΉΣΟΙ 4,674,00 ΔΤΡΩ ΤΜΠ. ΦΠΑ 23% 

 (κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή). 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:  Μ.ΣΡΙΣΗ 26/04/2016 θαη ώξα 12:00 κ.κ. 
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΛΔΙΑ -Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ : 8521/15-04-2016  
 
Μέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηνπνζεηνύληαη 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: 
1. ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε ηα δεηνχκελα «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηεο πξνζθνξάο, 
ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ». 
2. ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ (πξωηόηππν θαη αληίγξαθν) κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 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 
πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο  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 θσηναληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, 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.  
3.ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ (πξωηόηππν θαη αληίγξαθν) κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 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, ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ είδνπο κε ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ θαζψο 
θαη ηελ ηζρύ ηεο πξνζθνξάο ε νπνία λα δεζκεύεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγωληζκό γηα 120 
εκέξεο από ηελ επόκελε 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.  ηηο 
πεξηπηψζεηο εηδψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ., νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο 
δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλψηαηεο ηηκέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ.  
ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξφκελα είδε δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ., νη 
ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ην δειώλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο.  
Να αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν εκπνξηθφο θσδηθφο ηνπ είδνπο θαη ν νίθνο θαηαζθεπήο. 
Να αλαγξάθεηαη ππνρξεωηηθά ν θωδηθόο ηωλ πιηθώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 
παξαηεξεηήξην ηηκώλ, θαζώο θαη ηηκή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηεο Δ.Π.Τ. 
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. 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  
1. Γήιωζε ηνπ λόκνπ 1599/1986,ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη 
δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ 
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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. Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζηελ νπνία: 
α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 
- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (νχηε θαη γηα  
(α). ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 
δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ,  
(β). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 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. Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 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.  
 

4. Απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί ην ζρεηηθφ ISO ηεο εηαηξείαο. 

 
ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ θύιιν ζπκκόξθωζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
Πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο: όπωο αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο. 

 

ΦΑΚΔΛΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα δνζεί ζα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθή. Ο κεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί ζην ζχλνιν 
ηεο πξνζθνξάο.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) 
ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξφκελα είδε δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ., νη  
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ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ην δειώλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο.  
  
 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
Οη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα αμηνινγεζνχλ απφ ην Ννζνθνκείν. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ, ζα αλαδεηρζεί σο επηθξαηέζηεξνο αλάδνρνο, απηόο πνπ ππέβαιε ηελ ρακειόηεξε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν νπνίνο ζα θιεζεί λα ππνβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, 
χςνπο 5% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ, κε ζπλππνινγηδφκελνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 
Η αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία, ρωξίο δηάθξηζε 
ζηαδίωλ/θάζεωλ (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 ηνπο πξνζθνξψλ. 
 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ 
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο θάζε ηκεκαηηθήο αμίαο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) 
εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο 
θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ.118/07. 
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) 
εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4152/2013(ΦΔΚ Α 107/9-5-2013) 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 θαη 
ζχκθσλα κε ην Ν. 4152/2013  (ΦΔΚ Α 107/9-5-2013), πεξί δηνηθεηηθήο επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. 
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζα επηβιεζνχλ, ηα έμνδα ζπζθεπαζίαο, 
κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο ηνχησλ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ησλ θαη θάζε δαπάλε απαηηνχκελε γηα 
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηάο ηνπο πιελ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. ν νπνίνο βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  
Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 
θφξνο εηζνδήκαηνο. 
Ο Φ.Π.Α βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

Όηη ηζρχεη ζην Π.Γ. 118/2007. 
Σν Γεληθφ  Ννζνθνκείν Ηιείαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ζε θάζε ζηάδην, λα 
δηαθνξνπνηήζεη ηελ παξνχζα δηαδηθαζία θαη / ή ην ρξνλνδηάγξακκα απηήο θαη / ή λα αηηεζεί θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή έγγξαθν ρξεηάδεηαη, απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. 
Σν Γεληθφ  Ννζνθνκείν Ηιείαο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο, λα αηηεζεί βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ επηθξαηέζηεξνπ Αλαδφρνπ, λα καηαηψζεη νξηζηηθά ηε 
δηαδηθαζία, ή λα ηελ επαλαιάβεη, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ ινηπψλ 
ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο . 
Σν Ννζνθνκείν δχλαηαη λα ιχεη ηε ζχκβαζε νπνηεδήπνηε θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο εθφζνλ έρεη 
ππνγξάθεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο γηα ηα ίδηα είδε ή ξπζκηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ ΔΠΤ ή ηελ 6ε Τ.ΠΔ. 
ρσξίο νηνδήπνηε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή άιιεο αμίσζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
                                                                                Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν.  ΗΛΔΙΑ 
                                                                                                               α.α 
                                                                                    

                                                                                          

                                                                                        

 
                                                                                         Γξ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ  ΥΡΤΑΝΘΗ  M.D 
                                                                                          ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
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  ΜΔΡΟ Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

                                                  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

         
«ΔΣΗΙΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ» ΣΗ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΔΙΑ 

(ππεξεζίεο κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  3,800,00 ΔΤΡΩ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ ΉΣΟΙ 4,674,00 ΔΤΡΩ ΤΜΠ. ΦΠΑ 23%  

(κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή). 

 
 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

Ο           Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη τον «ΔΣΗΙΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ» ηεο 

Ν.Μ.Πύξγνπ  ηνπ Γ.Ν.Ηιείαο, πξνϋπινγηζκνύ 3.800,00 επξώ πιένλ ΦΠΑ, ήηνη 4.674,00€ ζπκπ. 
ΦΠΑ 23% γηα ηηο ππεξεζίεο ( κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά ), πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
παξαθάηω πίλαθα. 
 

 

 

 

 

Α) 

 

ΑΝΑΓΟΜΩΗ     ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ   ΣΟ  Γ.Ν.ΗΛΔΙΑ –  Ν.Μ ΠΤΡΓΟΤ 

1. Ππξνζβεζηήξαο  Φνξεηφο              5    kgr    CO2       35 TEM. 

2. Ππξνζβεζηήξαο  Φνξεηφο              6    kgr    θφλεσο  (P.A) 125 TEM. 

3. Ππξνζβεζηήξαο  Φνξεηφο             12    kgr    θφλεσο  (P.A)      1 ΣΔΜ 

4. Ππξνζβεζηήξαο   Σξνρήιαηνο        25   kgr    θφλεσο  (P.A)   10  ΣΔΜ 

 

Β) 

 

ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ  ΠΤΡΟΚΡΟΣΗΣΩΝ  ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ  Δ ΚΛΔΙΣΡΑ : 

1. Έιεγρνο Φηαιψλ    CO2                  30  kgr   (κεγάιεο ) ζηαζεξέο     50  ΣΔΜ 

2. Γέκηζκα – έιεγρνο  θηαιψλ CO2        30  kgr         2   ΣΔΜ 

    

Γ) 

 

ΔΛΔΓΥΟ  ΚΑΛΗ  ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ    ( ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ - ΤΝΣΗΡΗΗ ) ΣΟ 

ΣΟΠΙΚΟ  ΤΣΗΜΑ  ΣΩΝ  ΜΑΓΔΙΡΔΙΩΝ  

 Φηάιεο   wet  chemical                   3,75 Gallon       2   TEM 
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                                                   ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

                                            ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  ΝΑΙ ΔΛΙΓΑ ……… 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                            Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν.  ΗΛΔΙΑ 

                                                                                                               α.α 
 
 
                     
                                                                                      Γξ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ  ΥΡΤΑΝΘΗ  M.D 

                                                                               ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 - ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  
Ολνκαζία  
Σξάπεδαο:______________________________________________________  
Καηάζηεκα:______________________________________________  
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________  
Πξνο : ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΛΔΙΑ 
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 πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδόο …………. 
Αξηζκόο….Σ.Κ. ……] ή  
[ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ηωλ Δηαηξηώλ  
α) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. …………..  
β) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. …………..  
γ) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. …………..  
κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο],  
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 
αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν ππεξεζίεο  – πξνκήζεηα γηα 
«ΔΣΗΙΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΣΗ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΔΙΑ», 
ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ 8521/15-04-2016 Πξφζθιεζεο 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 Τπνγξαθή) 
 
 


