ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 10.09.2019

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 14660

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΔIΑΚΗΡΥΞΗ: 21/2019

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

26.09.2019 (πριν την ώρα έναρξης του διαγωνισμού).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

26.09.2019 στις 11:00πμ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6ο Χιλ.. Κατερίνης-Αρωνά

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ :30192700-8

ΚΑΕ

1261

ΦΠΑ

24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

16.129,03€

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

20.000,00€

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

6ο ΧΙΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΡΩΝΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΕΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

3 ΜΗΝΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

10.09.2019

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 120
ΗΜΕΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α΄)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -ΜΕΡΟΣ ΙΙ- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄)
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (δικαιολογητικών συμμετοχής) ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (τεχνικής προσφοράς)Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕ΄)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007).
Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»
Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος –Νέα εται-ρική µορφή- ΣήµαταΜεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση Θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική
µορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».
Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012
και άλλες διατάξεις»
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Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της
Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε-νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των
κρατών−µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την
Ιατρικώς Υπο-βοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.
Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)
Την υπ΄αριθµ. 29/27-8-2019 ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2ο απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
διαγωνισμού διαγωνισµού για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης (την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την προµήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ για την κάλυψη των
αναγκών του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης – Ψυχιατρικού Τομέα.O προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο
ποσό των 16.129,03€ χωρίς ΦΠΑ ή 20.000,00 € µε Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 26.09.2019 ηµέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκοµείου, από την αρµόδια επιτροπή.
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΡΘΡΟ 1ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στο τμήμα
Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης, µέχρι την ημερομηνία 26-09-2019 ηµέρα Πέμπτη και ώρα 11,00
(πριν την ώρα έναρξης του διαγωνισμού (µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).
Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από
την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγισθούν.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας
Διεύθυνση: 6ο χιλ. Κατερίνης –Αρωνά, 60100 Κατερίνη
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2351350347, 2351352849,2351350375
Ε-ΜΑΙL-promithiesκχ@1142.syzefxis.gov.gr
ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ
Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση
εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τρόπος υποβολής προσφορών
Κάθε προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται,
µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
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α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
β Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, ήτοι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ».
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης: 21/2019
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 26-9-2019
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα…………..
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις:
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Παράρτημα Ε ).
Η ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Η απαιτούµενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους
διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτούς και επί ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο
και τον διευθύνοντα σύµβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο είτε µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρίας είτε µε ειδική ατοµική εξουσιοδότηση του προέδρου ή διευθύνοντα συµβούλου.
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο :
την Ενότητα A-B- του Μέρους ΙI
μόνο την Ενότητα A-B-Γ του Μέρους ΙII
μόνο την Ενότητα A του Μέρους ΙV, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV
του εντύπου.
Επίσης δεν απαιτείται η συμπλήρωση του Μέρους V.
β) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντοςσε περίπτωση νομικού προσώπου,
γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ. α,
( ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ ) για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα
που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσηςΙ.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
2.Φάκελος σε 2 αντίγραφα με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα ,εκ των οποίων
το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο ( χωρίς αναγραφή τιμών.).:
Εντυπο τεχνικής προσφοράς όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών (μάρκα,συσκ.κλπ)
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Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί πλήρως τις
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή -µέσα,
κτλ.) για την εκτέλεση της σύµβασης,γ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον (120) ηµερών και δ) Συμφωνεί
για το χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών
ΔΕΙΓΜΑΤΑ -ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
Όλοι οι προσφέροντες πρέπει οπωσδήποτε, επί ποινή απόρριψης, μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα,
τα οποία θα γίνονται αποδεκτά μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Επίσης πρέπει στα δείγματα ή προσπέκτ να αναφέρουν τον α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους στα οποία
αντιστοιχούν, ώστε να αξιολογηθούν.
Οι προμηθευτές πρέπει να αναφέρουν στις προσφορές τους, τη μάρκα τη συσκευασία, την χώρα καταγωγής των ειδών
που προσφέρουν.
Μετά τη σύναψη της σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή των παραπάνω στοιχείων, που δηλώθηκαν με την προσφορά
και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή η
αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,
μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση
των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερόμενου
3.Φάκελος σε 2 αντίγραφα με την ένδειξη« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η
οικονοµική προσφορά.
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονοµική προσφορά,
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, διαµορφωµένα ως εξής:
Θα δοθεί τιμή μονάδας ανά είδος, αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της
αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται
οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης
τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα έξοδα προµήθειας και µεταφοράς υπό προµήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί
στον προµηθευτή από την Υπηρεσία. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο
υπάγονται τα υπό προµήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκοµείο. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον
προµηθευτή µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς
και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του προσφερόµενου αντίτιµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει
των τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωµή τους.
Οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική τους προσφορά (σε
χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ σε περίπτωση που υπάρχει.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο θα αναγράφεται η ένδειξη : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.Ο
προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης
του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων
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δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την
ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016).
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο .Όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να
έχουν αληθές και ακριβές περιεχόµενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ημερών από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η
ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται µονοµερώς, µετά από απόφαση του Δ .Σ, πριν από τη λήξη της και για
χρονικό διάστηµα ΔΥΟ(2) µηνών. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, µε τη σύµφωνη γνώµη του
συµµετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη..
ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού).
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών
μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
4. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
5. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’
αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ανάδειξη του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψή
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί
υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη από τις προσφερόµενες τιμές. Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές µε την
ίδια ακριβώς τιµή αυτές θεωρούνται ισότιµες.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των
οικονοµικών φορέων.Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.
Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις νόµιµες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ.
Οι τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.Εφόσον από την προσφορά
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος στον ανάδοχο που κρίθηκε η προσφορά του αποδεκτή µε βάση τη διακήρυξη και που
θα προσφέρει τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής σύµφωνα µε το
άρθρο 103 του Ν.4412/2016.Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το Διοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου.
Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον μειοδότη η σχετική σύµβαση. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια,
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υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης .
Εγγυητική συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.
Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει
τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της αρµόδιας
επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και έως την πλήρη παράδοση των ποσοτήτων .
Το Νοσοκοµείο µπορεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, να παρατείνει µονοµερώς την ισχύ της σύµβασης µέχρι
3 μήνες.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση,
για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόµενα στο
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του Δηµοσίου,
ποσού ίσου µε το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας του διαγωνισµού. Το ποσοστό του παραβόλου και
το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο προσφέρων, εφόσον
δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως
ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις,
οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 8o ΠΛΗΡΩΜΗ
H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής
από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων
από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή.Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους . Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αρ. 129-133 και 200-215 του Ν. 4412/2016. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.Η
υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση
που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-52013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».Η προθεσµία πληρωµής
αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος
πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα
τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων µεταξύ του Νοσοκοµείου και του προµηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της
σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν
προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή
των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις:
Α)Ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την
αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αρίθµ. ΔΥ6α/_.Π./οικ.
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. Β) ) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 375, παρ. 7
του Ν. 4412/8-08-2016/ΦΕΚ 147 Α΄).γ) Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%,
πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου. δ) 0,07% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
(άρθρο 350, παρ. 3 του Ν. 4412/8-08-2016/ΦΕΚ 147 Α΄).ε) Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου
ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου. στ) 4%
παρακράτηση φόρoυ εισoδήματoς, σύμφωνα με τo Ν.2198/1994.Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας
των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
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ΑΡΘΡΟ 9o ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Παράδοση θα γίνεται το αργότερο µέσα σε 3
ηµέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του
Νοσοκοµείου προς τον Προµηθευτή. Η παράδοση θα γίνεται , σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου στον χώρο
που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκοµείο, µε έξοδα και ευθύνη του Προµηθευτή. Η παραλαβή θα διενεργείται από
Επιτροπή οριζόµενη από την Υπηρεσία, συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση
εκπρόθεσµης παράδοσης, ισχύουν τα πρόστιµα και οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 207 του Ν.4412/2016, αντίστοιχα.
Η παράδοση θα γίνεται με έξοδα, ευθύνη και με κατάλληλα μεταφορικά μέσα ,του προμηθευτή στο χρόνο και στους χώρους
που λειτουργούν μέχρι σήμερα και σε όποιον άλλον πρόκειται να λειτουργήσει κατά την διάρκεια της σύμβασης, που θα του
υποδεικνύονται κάθε φορά από την αντίστοιχη υπηρεσία του κάθε Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το κείμενο της διακήρυξης
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

στο

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών του Δηµοσίου νόµοι και διατάξεις
(Ν.4412/2016).Τα
τεύχη
της
διακήρυξης
θα
διατίθενται
αποκλειστικά
από
την
ιστοσελίδα
του
Νοσοκοµείου :www.psynpo.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ

8

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ

ΓΡAΦΙΚΗ ΥΛH

Α/Α

CPV

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

1 30192700-8

ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΒΕΤΑΜ L-100

TEMAXIO

2 30192700-8

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

TEMAXIO

8

5,75

46

3 30192700-8

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
35Χ25Χ8
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

TEMAXIO

20

1,46

29,2

TEMAXIO

80

0,3596

28,768

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ
Λευκή μαλακή 5cm περίπου
ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ)
∆ιακορευτής µεταλλικός, µεσαίου
µεγέθους, 2 τρυπών µε δυνατότητα
τρυπήµατος έως 12 φύλλων και
οδηγό τρυπήματος.

TEMAXIO

80

0,07

5,6

TEMAXIO

10

0,86

8,6

7 30192700-8

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΟΠΕΣ (ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ) TEMAXIO
Με οπές, τύπου Π, ενισχυµένο
πλαστικό, γυαλιστερές. Να ανοίγει
από την πάνω πλευρά για
τοποθέτηση εγγράφων.

2000

0,0102

20,4

8

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α4

150

0,2

30

9 30192700-8

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟ
Μπουκαλάκι χωρίς διαλυτικό, µε
πινέλο, 20 ml

TEMAXIO

200

0,286

57,2

10 30192700-8

ΕΤΙΚΕΤΕΣ BARCODE

ΠΑΚΕΤΟ

800

1,95

1560

11 30192700-8

ΠΑΚΕΤΟ

120

1,35

162

12 30192700-8

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛ. ΟΛΑ ΤΑ
ΜΕΓ.
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

TEMAXIO

8

2

16

14 30192700-8

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

TEMAXIO

200

0,6632

132,64

15 30192700-8

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΑΝΩΔΕΤΑ 20Χ14
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΑΝΩΔΕΤΑ 21Χ29
ΚΑΡΜΠΟΝ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

TEMAXIO

60

3,1

186

TEMAXIO

8

9,4

75,2

ΠΑΚΕΤΟ

3

24,18

72,54

4
5 30192700-8
6 30192700-8

16 30192700-8
17 30192700-8

ΤΤΙΜΗ
ΑΞΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
10
1,0915
10,915

9

18 30192700-8

ΚΛΑΣΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8*32
TEMAXIO
Μέγεθος 8/23 εξωτερικά πλαστικό
υψηλής αντοχής, από
πολυπροπυλένιο (pp), µε µηχανισµό
RADO, μεταλλική ακμή στη βάση,
µεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη και
ετικέτα σε διάφανη θήκη

250

1,01

252,5

19

ΚΛΑΣΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4*32
εξωτερικά
πλαστικό υψηλής αντοχής, από
πολυπροπυλένιο (pp), µε µηχανισµό RADO,
μεταλλική ακμή στη βάση, µεταλλικό δαχτυλίδι
στη ράχη και ετικέτα σε διάφανη θήκη

30

1,699

50,97

20 30192700-8

ΚΛΙΠ Ν.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΚΛΙΠ Νο 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΣ
Μαρκαδόρος υπογράµµισης, µε
έντονο φωσφορούχο ανεξίτηλο
χρώµα (π.χ. κίτρινο, ροζ,
πορτοκαλί) και μύτη πλακέ εύρους
γραφής 5mm

TEMAXIO

60

0,135

8,1

TEMAXIO

60

0,0451

2,706

TEMAXIO

180

0,17

30,6

23 30192700-8

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΗΣ ΓΡΑΦ.
ΑΠΛΟΙ
Ανεξίτηλος με στρόγγυλη µύτη 1,52,5 mm, κατάλληλος για επιφάνεια
χαρτιού, χρώµατος µαύρου, µπλε &
κόκκινου

TEMAXIO

500

0,148

74

24 30192700-8

ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
TEMAXIO
Μελάνι για ταµπόν, κατάλληλο για
όλους τους τύπους σφραγίδων,
χρώµατος µπλε, σε µπουκαλάκι των
28 έως 32 ml.

60

0,154

9,24

25 30192700-8

ΜΗΧ/ΚΟ Α3 11*15 ΔΙΠΛΟ
ΠΑΚΕΤΟ
ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ
Χαρτί
λευκό συνεχούς ροής, διπλό (1
λευκό πρωτότυτο +1 λευκό
αντίγραφο), με τρύπες
αρχειοθέτησης, με περφορέ για να
κόβονται εύκολα τα φύλλα.

6

52,5

315

26 30192700-8

ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΥΡΑ

TEMAXIO

180

0,037

6,66

27 30192700-8

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR 3

TEMAXIO

400

0,2264

90,56

28 30192700-8

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR6

TEMAXIO

400

0,2264

90,56

29 30192700-8

20

2,45

49

100

0,372

37,2

31 30192700-8

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LITHIUM 3A
TEMAXIO
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LITHIUM 3A ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΓΙΑ
ΖΑΧΑΡ.
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V ΠΛΑΚΕ TEMAXIO

50

1,36

68

32 30192700-8

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR14

110

0,87

95,7

21 30192700-8
22 30192700-8

30

TEMAXIO

10

33

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR20

14

2,9757

41,66

34 30192700-8

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΓΚΡΙ

TEMAXIO

500

0,2072

103,6

35 30192700-8

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΠΛ.

TEMAXIO

800

0,087

69,6

36 30192700-8

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

TEMAXIO

1500

0,27

405

37 30192700-8

ΞΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ
TEMAXIO
Ξύστρα µεταλλική, µονή, κατάλληλη
για όλα τα standard µολύβια

30

0,163

4,89

38 30192700-8

ΠΛΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ

TEMAXIO

10

2,95

29,5

39 30192700-8

ΣΕΛΟΤΕΙΠ

TEMAXIO

200

0,3968

79,36

40 30192700-8

ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
TEMAXIO
Μαλακή γραφή, µε µύτη 1,0 mm που
δεν χαράσσει το χαρτί, καθαρή και
ευκρινής γραφή µε πάχος 0.4mm.
Τρόπος κλεισίµατος µε καπάκι. Με
στέλεχος διαφανές και εργονοµική
λαβή. Χρώµα µελανιού κόκκινο.

500

0,044

22

41 30192700-8

ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ
TEMAXIO
Μαλακή γραφή, µε µύτη 1,0 mm που
δεν χαράσσει το χαρτί, καθαρή και
ευκρινής γραφή µε πάχος 0.4mm.
Τρόπος κλεισίµατος µε καπάκι. Με
στέλεχος διαφανές και εργονοµική
λαβή. Χρώµα µελανιού µπλε.

3000

0,044

132

42 30192700-8

ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
TEMAXIO
Μαλακή γραφή, µε µύτη 1,0 mm που
δεν χαράσσει το χαρτί, καθαρή και
ευκρινής γραφή µε πάχος 0.4mm.
Τρόπος κλεισίµατος µε καπάκι. Με
στέλεχος διαφανές και εργονοµική
λαβή. Χρώµα µελανιού πράσινο.

200

0,044

8,8

44 30192700-8

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5

TEMAXIO

50

0,8308

41,54

45 30192700-8

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 7

TEMAXIO

30

0,66

19,8

46 30192700-8

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο4

TEMAXIO

1300

0,17

221

47

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 50

TEMAXIO

100

0,27

27

48

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ Ν64

TEMAXIO

400

0,126

50,4

49 30192700-8

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ Ν126

TEMAXIO

40

0,24

9,6

11

50 30192700-8

ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ
Μεταλλικής κατασκευής, µε
χειρολαβή σχήµατος τανάλιας που
λειτουργεί µε σύρµατα σχήµατος Π
Νο 64

TEMAXIO

25

2

50

51 30192700-8

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛ. 2 ΣΕΙΡΩΝ

TEMAXIO

4

3,5

14

52 30192700-8

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛ. 3 ΣΕΙΡΩΝ

TEMAXIO

0

53 30192700-8

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛ. 4 ΣΕΙΡΩΝ

TEMAXIO

9

5,2

46,8

54 30192700-8

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛ. 5 ΣΕΙΡΩΝ

TEMAXIO

8

5,9

47,2

55 30192700-8

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 1 ΣΕΙΡΑ

TEMAXIO

1

3

3

56 30192700-8

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

TEMAXIO

2

8,8

17,6

57 30192700-8

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ.ΔΙΑΦΑΝΗ

TEMAXIO

60

0,4283

25,698

58 30192700-8

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ 50*66 ΚΑΦΕ

TEMAXIO

180

0,4836

87,048

59 30192700-8

ΤΑΜΠΟΝ Νο3

TEMAXIO

15

0,5526

8,289

60 30192700-8

TEMAXIO

100

0,6

60

61 30192700-8

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
20Φ,50Φ
ΦΑΚΕΛΟΙ Φαρμακων

TEMAXIO

22000

0,005

110

62 30192700-8

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 17Χ23

TEMAXIO

1300

0,02

26

63 30192700-8

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚ.ΤΑΙΝΙΑ 25*35

TEMAXIO

3300

0,035

115,5

64 30192700-8

ΦΑΚΕΛΟΣ 11Χ22 ΑΥΤΟΚ.ΤΑΙΝΙΑ

TEMAXIO

4000

0,014

56

65 30192700-8

TEMAXIO

500

0,15

75

66 30192700-8

ΦΑΚΕΛΟΣ 37χ50 ΜΕ
ΑΥΤΟΚΟΛ.ΤΑΙΝΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 25Χ32Χ8

TEMAXIO

150

0,6079

91,185

67 30192700-8

ΦΥΛΛΑΔΑ 20*30 200Φιλ.ριγε

TEMAXIO

40

4,5213

180,85

68 30192700-8

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ

TEMAXIO

2500

0,03

75

69 30192700-8

ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

TEMAXIO

20

0,3274

6,548

70 30192700-8

650

0,17

110,5

71 30192700-8

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣ.
TEMAXIO
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝ.7Χ7
ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠAKETO 400TEM ΠΑΚΕΤΑ

30

6,5059

195,18

72 30192700-8

ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ TEMAXIO

140

0,28

39,2

73 30192700-8

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α3
λευκό (µεγέθους 42 Χ 29,7 εκ.),
βάρους 75-80 γρ/τµχ., ιδανικό για
κάθε τύπο εκτύπωσης, σε πακέτα
των 500 φύλλων, ικανό να
χρησιµοποιείται και σε εκτυπωτές
τύπου inkjet & laser, καθώς και σε
µηχανήµατα αντιγραφής εγγράφων
(φωτοαντιγραφικά).

20

7,2

144

ΠΑΚΕΤΟ

0

12

74 30192700-8

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α4
λευκό (µεγέθους 21 Χ 29,7 εκ.),
βάρους 75-80 γρ/τµχ., ιδανικό για
κάθε τύπο εκτύπωσης, σε πακέτα
των 500 φύλλων, ικανό να
χρησιµοποιείται και σε εκτυπωτές
τύπου inkjet & laser, καθώς και σε
µηχανήµατα αντιγραφής εγγράφων
(φωτοαντιγραφικά).

73 30192700-8

TEMAXIO

3000

2,47

7410

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α3
ΠΑΚΕΤΟ
λευκό (µεγέθους 42 Χ 29,7 εκ.),
βάρους 100 γρ/τµχ., ιδανικό για κάθε
τύπο εκτύπωσης, σε πακέτα των
500 φύλλων, ικανό να
χρησιµοποιείται και σε εκτυπωτές
τύπου inkjet & laser, (για
ακτινολογικο μηχανημα).

80

12

960

74 30192700-8

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α4
TEMAXIO
λευκό (µεγέθους 21 Χ 29,7 εκ.),
βάρους 100 γρ/τµχ., ιδανικό για κάθε
τύπο εκτύπωσης, σε πακέτα των
500 φύλλων, ικανό να
χρησιµοποιείται και σε εκτυπωτές
τύπου inkjet & laser,(για
ακτινολογικο μηχανημα).

200

6

1200

75

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΛΕΥΚΟ

2

12,4

24,8

76 30192700-8

ΨΑΛΙΔΑΚΙ
TEMAXIO
Ψαλίδι καθηµερινής χρήσης, µε
πλαστική λαβή και ανθεκτικές
µεταλλικές λεπίδες από ανοξείδωτο
ατσάλι.

10

0,5941

5,941

ΑΞΙΑ Χ.ΦΠΑ

16.073

24%ΦΠΑ

3.857,5

ΣΥΝΟΛΟ

19.930

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Κατερίνη σήµερα …………., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, αφενός το ……………………………………………………,
που εδρεύει στ ………………………………, νόµιµα εκπροσωπούµενο από
τ………………………………………………………….., που χάριν συντοµίας θα καλλείται "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και αφετέρου η
εδρεύουσα στη ………………, οδός ……………………………………
ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, .Ο.Υ. ………………………………. εταιρία µε την επωνυµία
……………………………………………. που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.……………………………………… και στο
εξής, χάριν συντοµίας θα καλείται "ΑΝΑΔΟΧΟΣ".
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Β) Την υπ’ αριθ.
διακήρυξη.
Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου.

13

Δ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε την οποία ο
δεύτερος των συµβαλλοµένων ανακηρύχθηκε ανάδοχος, για τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύµβασης,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προμήθεια Γραφικής ύλης.
Η προμήθεια θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης
του διαγωνισµού και την τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους
αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
2.1. Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της …………..και µπορεί να παραταθεί
ακόµη
κατά προϋπολογισµό και µηνιαία αποζηµείωση µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου για την Διοίκηση
Οργάνου.
Εάν κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύµβασης αναδειχθεί για το αντικείµενο αυτής νέος ανάδοχος η ισχύς
της παύει από την εφαρµογή της νέας σύµβασης.
2.2. Η παραλαβή γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείτα..
2.3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση,
µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
2.4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν
την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
2.5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων, µε έκπτωση επί
της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην απόφαση.
2.6. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών
από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
2.7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συ-γκροτείται µε απόφαση
του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της
επιτροπής που πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προ βλέπονται από την σύµβαση και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι τυχόν εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαµβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 3
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής
από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου
πώλησης από τον Ανάδοχο.
Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο σχετικό
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λπ.).
Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο καθίσταται
υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β)
κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων µεταξύ του Νοσοκοµείου και του Ανάδοχου, που
αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του
Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λπ.).
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ΑΡΘΡΟ 4
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις:
α) 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09).
β) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 375, παρ. 7 του Ν. 4412/8-08-2016/ΦΕΚ 147 Α΄).
γ) Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.
ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
δ) 0,07% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350, παρ. 3 του Ν. 4412/8-08-2016/ΦΕΚ 147 Α΄).
ε) Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.
ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
στ) 4% παρακράτηση φόρoυ εισoδήματoς, σύμφωνα με τo Ν.2198/1994.
Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από τo Νoσoκoμείo.

Άρθρο 5
ΑΝΩΤΕΡΑ
ΒΙΑ
6.1. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη έγκαιρη παράδοση της υπό ανάθεσης προμήθειας ,
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη
συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί έστω και µε τη λήψη µέτρω άκρας επιµέλειας και σύνεσης,
ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
6.2. Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών
από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο
Νοσοκοµείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία
στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών
του υποχρεώσεων.
6.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του Αναδόχου και
µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους
ανωτέρας βίας.
Άρθρο 6
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών µπορεί να γίνει µόνον εγγράφως, σε
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Νοσοκοµείου. Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της σύµβασης, στο µέτρο που
δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισµού, β) η τεχνική και οικονοµική
προσφορά του Αναδόχου.

8.1.

8.2.

8.3.

Άρθρο 7ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει
απ’ αυτήν) µεταξύ του Νοσοκοµείου και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της
σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των
µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από
το Διοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το
Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον
ενδιαφερόµενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκοµείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από
την ηµέρα υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα µέρη
δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων Δικαστηρίων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’ αυτήν και δεν θα
ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια της
Κατερίνης.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ.14 /2017 διακήρυξης του
διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του Δηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου, που
απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας
νοµοθεσίας.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όµοια αντίγραφα, τα οποία, αφού
διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων το Νοσοκοµείο έλαβε δύο (2) αντίγραφα,
ενώ το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Νοσοκοµείο

(Υπογραφή)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

(Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [6ο χιλ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΡΩΝΑ /ΚΑΤΕΡΙΝΗ/Τ.Κ.60100……]
- πληροφορίες: [ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ……]
- Τηλέφωνο: [2351350353,2351352849,2351350376……]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promith1@1142.syzefxis.gov.gr, promithies@gnkaterini.gr…]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.psynpo.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

-

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [
]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ……]
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- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): []

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν
[……]
υπάρχει):
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
ΜΕΡΟΣ ΙΙI: Λόγοι αποκλεισμού

[……]

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1.
Συμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
2.
Δωροδοκία
3.
Απάτη
4.
Τρομοκρατικά εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5.
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
6.
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
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Εάν ναι, αναφέρεται:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,

Απάντηση:

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις

[] Ναι [] Όχι

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να

κοινωνικού και εργατικού δικαίου

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[…….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις

[] Ναι [] Όχι

ακόλουθες καταστάσεις:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου

-[.......................]

Εάν ναι:

-[.......................]

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
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- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσεις

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

[] Ναι [] Όχι

επαγγελματικό παράπτωμα;

[.......................]

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
[…...........]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συμφερόντων: λόγω της συμμετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]

[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαii κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
[….................]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
ΜΕΡΟΣ ΙV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Καταλληλότητα

Απάντηση

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

ΜΕΡΟΣ VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται στην παρούσα, εκτός
εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στην παρούσα), προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:
1) η προσφορά πληροί πλήρως τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού ( 32/2018

)

2) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή -µέσα, κτλ. για την εκτέλεση της σύµβασης
3) η προσφορά ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµερών
4) Συμφωνώ για το χρόνο και τον τόπο παράδοσης της προσφερόμενης υπηρεσίας/προμήθειας.
Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλ………
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.(2)
Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην
πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ όπως αναφέρονται στη διακήρυξη, υποβάλλω την παρακάτω προσφορά:
ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:……………………………………………………………….. ΓΡAΦΙΚΗ ΥΛH
Α / ΑΠεριγραφή
είδουςΜονάδα μέτρησηςΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΥΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΥ1ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΒΕΤΑΜ L-100TEMAXIO10Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 2ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗTEMAXIO8Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 3ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
35Χ25Χ8TEMAXIO20Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 4ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑTEMAXIO80Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 5ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ
Λευκή μαλακή 5cm περίπου TEMAXIO80Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 6ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ)
∆ιακορευτής µεταλλικός, µεσαίου µεγέθους,
2 τρυπών µε δυνατότητα τρυπήµατος έως 12 φύλλων και οδηγό
τρυπήματος.TEMAXIO10Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 7ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΟΠΕΣ
(ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ)
Με οπές, τύπου Π, ενισχυµένο πλαστικό, γυαλιστερές. Να ανοίγει από την πάνω πλευρά για
τοποθέτηση εγγράφων. TEMAXIO2000Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 8ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α4 150Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 9ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟ
Μπουκαλάκι χωρίς διαλυτικό, µε πινέλο, 20
mlTEMAXIO200Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 10ΕΤΙΚΕΤΕΣ
BARCODEΠΑΚΕΤΟ800Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 11ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛ.
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓ.ΠΑΚΕΤΟ120Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 12ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥTEMAXIO8Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 14ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑTEMAXIO200Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 15ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΩΔΕΤΑ 20Χ14TEMAXIO60Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 16ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΩΔΕΤΑ
21Χ29TEMAXIO8Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 17ΚΑΡΜΠΟΝ ΧΕΙΡΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑΠΑΚΕΤΟ3Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 18ΚΛΑΣΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8*32
Μέγεθος 8/23 εξωτερικά πλαστικό υψηλής αντοχής, από πολυπροπυλένιο (pp), µε µηχανισµό RADO, μεταλλική ακμή στη
βάση, µεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη και ετικέτα σε διάφανη θήκηTEMAXIO250Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 19ΚΛΑΣΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4*32
εξωτερικά πλαστικό υψηλής αντοχής, από
πολυπροπυλένιο (pp), µε µηχανισµό RADO, μεταλλική ακμή στη βάση, µεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη και ετικέτα σε διάφανη
θήκη 30Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 20ΚΛΙΠ Ν.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ TEMAXIO60Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 21ΚΛΙΠ
Νο 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ TEMAXIO60Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 22ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΣ Μαρκαδόρος υπογράµµισης, µε έντονο
φωσφορούχο ανεξίτηλο χρώµα (π.χ. κίτρινο, ροζ, πορτοκαλί) και μύτη πλακέ εύρους γραφής
5mmTEMAXIO180Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 23ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΗΣ
ΓΡΑΦ. ΑΠΛΟΙ
Ανεξίτηλος με στρόγγυλη µύτη 1,5-2,5 mm, κατάλληλος για επιφάνεια χαρτιού,
χρώµατος µαύρου, µπλε & κόκκινουTEMAXIO500Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 24ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ Μελάνι για ταµπόν, κατάλληλο για όλους τους
τύπους σφραγίδων, χρώµατος µπλε, σε µπουκαλάκι των 28 έως 32 ml.TEMAXIO60Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 25ΜΗΧ/ΚΟ Α3 11*15 ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ
Χαρτί λευκό συνεχούς ροής,
διπλό (1 λευκό πρωτότυτο +1 λευκό αντίγραφο), με τρύπες αρχειοθέτησης, με περφορέ για να κόβονται εύκολα τα
φύλλα.ΠΑΚΕΤΟ6Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 26ΜΟΛΥΒΙΑ
ΜΑΥΡΑTEMAXIO180Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 27ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR
3TEMAXIO400Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 28ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
LR6TEMAXIO400Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 29ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LITHIUM 3A
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗTEMAXIO20Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 30ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
LITHIUM 3A ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΓΙΑ ΖΑΧΑΡ.TEMAXIO100Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 31ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V ΠΛΑΚΕTEMAXIO50Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 32ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR14TEMAXIO110Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 33ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR20 14Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 34ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΓΚΡΙTEMAXIO500Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 35ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΠΛ.TEMAXIO800Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 36ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟTEMAXIO1500Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 37ΞΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ
Ξύστρα µεταλλική, µονή, κατάλληλη για όλα τα
standard µολύβιαTEMAXIO30Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 38ΠΛΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΗΝΙΑΙΟTEMAXIO10Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 39ΣΕΛΟΤΕΙΠTEMAXIO200Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 40ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
Μαλακή γραφή, µε µύτη 1,0 mm που δεν χαράσσει το
χαρτί, καθαρή και ευκρινής γραφή µε πάχος 0.4mm. Τρόπος κλεισίµατος µε καπάκι. Με στέλεχος διαφανές και εργονοµική
λαβή. Χρώµα µελανιού κόκκινο.TEMAXIO500Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 41ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ
Μαλακή γραφή, µε µύτη 1,0 mm που δεν χαράσσει το
χαρτί, καθαρή και ευκρινής γραφή µε πάχος 0.4mm. Τρόπος κλεισίµατος µε καπάκι. Με στέλεχος διαφανές και εργονοµική
λαβή. Χρώµα µελανιού µπλε.TEMAXIO3000Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 42ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Μαλακή γραφή, µε µύτη 1,0 mm που δεν χαράσσει
το χαρτί, καθαρή και ευκρινής γραφή µε πάχος 0.4mm. Τρόπος κλεισίµατος µε καπάκι. Με στέλεχος διαφανές και εργονοµική
λαβή. Χρώµα µελανιού πράσινο.TEMAXIO200Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 44ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5TEMAXIO50Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 45ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 7TEMAXIO30Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 46ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο4TEMAXIO1300Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 47ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 50TEMAXIO100Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 48ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Ν64TEMAXIO400Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 49ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ Ν126TEMAXIO40Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 50ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ Μεταλλικής κατασκευής, µε χειρολαβή σχήµατος τανάλιας που λειτουργεί µε σύρµατα σχήµατος Π Νο
64TEMAXIO25Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 51ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛ. 2
ΣΕΙΡΩΝTEMAXIO4Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 52ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛ. 3
ΣΕΙΡΩΝTEMAXIO0Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 53ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛ. 4
ΣΕΙΡΩΝTEMAXIO9Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 54ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛ. 5
ΣΕΙΡΩΝTEMAXIO8Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 55ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 1
ΣΕΙΡΑTEMAXIO1Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 56ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗTEMAXIO2Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 57ΤΑΙΝΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣ.ΔΙΑΦΑΝΗTEMAXIO60Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 58ΤΑΙΝΙΕΣ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ 50*66 ΚΑΦΕTEMAXIO180Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 59ΤΑΜΠΟΝ
Νο3TEMAXIO15Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 60ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
20Φ,50ΦTEMAXIO100Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 61ΦΑΚΕΛΟΙ
ΦαρμακωνTEMAXIO22000Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 62ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ
17Χ23TEMAXIO1300Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 63ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚ.ΤΑΙΝΙΑ
25*35TEMAXIO3300Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 64ΦΑΚΕΛΟΣ 11Χ22
ΑΥΤΟΚ.ΤΑΙΝΙΑTEMAXIO4000Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 65ΦΑΚΕΛΟΣ 37χ50
ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛ.ΤΑΙΝΙΑTEMAXIO500Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 66ΦΑΚΕΛΟΣ
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 25Χ32Χ8TEMAXIO150Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 67ΦΥΛΛΑΔΑ
20*30 200Φιλ.ριγεTEMAXIO40Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 68ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙTEMAXIO2500Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 69ΧΑΡΑΚΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙTEMAXIO20Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 70ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣ.
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝ.7Χ7TEMAXIO650Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 71ΧΑΡΤΙ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠAKETO 400TEMΠΑΚΕΤΑ30Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 72ΧΑΡΤΙ
ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣTEMAXIO140Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 73ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α3 λευκό (µεγέθους 42 Χ 29,7 εκ.), βάρους 75-80 γρ/τµχ.,

ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης, σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιµοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet &
laser, καθώς και σε µηχανήµατα αντιγραφής εγγράφων (φωτοαντιγραφικά).ΠΑΚΕΤΟ20Αριθμητικώς………………………………
Ολογράφως…………………………….. 74ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α4 λευκό (µεγέθους 21 Χ 29,7 εκ.), βάρους 75-80 γρ/τµχ.,
ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης, σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιµοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet &
laser, καθώς και σε µηχανήµατα αντιγραφής εγγράφων
(φωτοαντιγραφικά).TEMAXIO3000Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 73ΧΑΡΤΙ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α3 λευκό (µεγέθους 42 Χ 29,7 εκ.), βάρους 100 γρ/τµχ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης, σε πακέτα
των 500 φύλλων, ικανό να χρησιµοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet & laser, (για ακτινολογικο
μηχανημα).ΠΑΚΕΤΟ80Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 74ΧΑΡΤΙ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α4 λευκό (µεγέθους 21 Χ 29,7 εκ.), βάρους 100 γρ/τµχ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης, σε πακέτα των
500 φύλλων, ικανό να χρησιµοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet & laser,(για ακτινολογικο μηχανημα).
TEMAXIO200Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 75ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ
ΛΕΥΚΟ 2Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως…………………………….. 76ΨΑΛΙΔΑΚΙ
Ψαλίδι καθηµερινής χρήσης, µε πλαστική λαβή και ανθεκτικές µεταλλικές λεπίδες από ανοξείδωτο
ατσάλι.TEMAXIO10Αριθμητικώς……………………………… Ολογράφως……………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

