ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
3ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ

ΚΑΣΔΡΗΝΖ: 17-9-2020
ΑΡ.ΠΡΧΣ: 14060

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ
ΓIΑΚΖΡΤΞΖ: 24/2020

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΤΝΟΠΣΗΚΟ

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Ζ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΖ
ΣΗΜΖ.(ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ)

ΚΑΣΑΛΖΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ

30-.09-2020 (πξηλ ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ
δηαγσληζκνύ).

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

30-9-2020 ζηηο 11:00πκ.

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ
6ν Υηι.. Καηεξίλεο-Αξσλά

ΚΧΓΗΚΟ CPV

ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ :30192700-8

ΚΑΔ

1261

ΦΠΑ

24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΥΧΡΗ ΦΠΑ

21564,0403€

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ

26.739,41€

ΠΑΡΑΓΟΖ

6ν ΥΗΛ. ΚΑΣΔΡΗΝΖ-ΑΡΧΝΑ

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ

1 ΔΣΟ

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΣΑΖ

3 ΜΖΝΔ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΟ ΚΖΜΓΖ

17-9-2020

ΟΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΗΥΤΟΤΝ ΚΑΗ ΓΔΜΔΤΟΤΝ
ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ
120 ΖΜΔΡΧΝ
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ – ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (ΜΔΡΟ Α΄)
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ - ΠΟΟΣΖΣΔ -ΜΔΡΟ ΗΗ- (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B΄)
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄)
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο) ΣΔΤΓ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄)
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (ηερληθήο πξνζθνξάο)Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΔ΄)
ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄)
Έρνληαο ππόςε:
Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ:
Σνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/4.4.2005) Πεξί Δζληθνύ πζηήµαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
Σνπ Ν.3580/2007 «Πξνµήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνµέλσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄134/18-6-2007).
Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεµα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Σνπ Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βειηίσζε επηρεηξεµαηηθνύ πεξηβάιινληνο –Νέα εηαη-ξηθή µνξθή- ήµαηα- Μεζίηεο
Αθηλήησλ- Ρύζµηζε Θεµάησλ λαπηηιίαο, ιηµέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, Μέξνο Γεύηεξν, Νέα εηαηξηθή µνξθή: Ηδησηηθή
Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία (ΗΚΔ)
Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννµηθώλ Πξνζώπσλ θαη
Τπεξεζηώλ ηνπ Γεµνζίνπ Σνµέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζµίζεηο».
Σνπ Ν. 4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνµίαο ζην πιαίζην εθαξµνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
Σνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014) Πξνζαξµνγή ζην εζληθό δίθαην ηεο Δθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ ηεο
Δπηηξνπήο ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηώλ ε-λεµέξσζεο ζρεηηθά µε ηελ αληαιιαγή, µεηαμύ ησλ
θξαηώλ−µειώλ, αλζξώπηλσλ νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα µεηαµόζρεπζε − Ρπζµίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ Ηαηξηθώο
Τπν-βνεζνύµελε Αλαπαξαγσγή θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
Σνπ N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεµόζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξµνγή ζηηο
νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)
Σελ ππ΄αξηζµ. 13/8-9-2020 ΘΔΜΑ 2ν ΗΒ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ
δηαγσληζµνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ.

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
πλνπηηθό δηαγσληζµό µε ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο, ζε επξώ, µε θξηηήξην θαηαθύξσζεο (ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα από
νηθνλνµηθή άπνςή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο, γηα ηελ πξνµήζεηα ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνµείνπ Καηεξίλεο .O πξνϋπνινγηζµόο ηνπ δηαγσληζµνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 21.564,0403€ ρσξίο ΦΠΑ
ή 26.739,41 € µε Φ.Π.Α. Ο δηαγσληζµόο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 30-9-2020 εµέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00π.κ., ζην ηκήκα
πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνµείνπ, από ηελ αξµόδηα επηηξνπή.
ΜΔΡΟ Α΄
ΑΡΘΡΟ 1ν ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
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Όζνη επηζπµνύλ λα ζπµµεηάζρνπλ ζην δηαγσληζµό ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ηκ Πξνµεζεηώλ ηνπ
Γεληθνύ Ννζνθνµείνπ Καηεξίλεο, µέρξη ηελ εκεξνκελία ζηηο 30-9-2020 εµέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11,00 (πξηλ ηελ ώξα έλαξμεο
ηνπ δηαγσληζκνύ (µε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη αλ απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη).
Δµπξόζεζµεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία µέρξη ηελ παξαπάλσ εµεξνµελία θαη ώξα.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ εµεξνµελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζµεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ ππεξεζία
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµό, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ:
Γεληθό Ννζνθνκείν Καηεξίλεο – Φπρηαηξηθόο Σνκέαο
Γηεύζπλζε: 6ν ρηι. Καηεξίλεο –Αξσλά, 60100 Καηεξίλε
Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: 2351350347, 2351352849
Δ-ΜΑΗL-promith1@1142.syzefxis.gov.gr
ΑΡΘΡΟ 2ν ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΦΑΚΔΛΛΟΤ
Γηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµό έρνπλ:
α) ηα θπζηθά ή λνµηθά πξόζσπα.
β) ελώζεηο πξνµεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά.
γ) ζπλεηαηξηζµνί δ) θνηλνπξαμίεο πξνµεζεπηώλ
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενύληαη λα ιαµβάλνπλ νξηζµέλε λνµηθή µνξθή πξνθεηµέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ
πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενύηαη λα πξάμεη ηνύην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζύµβαζε εθόζνλ ε
ιήςε νξηζµέλεο λνµηθήο µνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζύµβαζεο
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Κάζε πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζύµθσλα µε ηα αλαθεξόµελα ζην Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη ππνβάιιεηαη, µέζα ζε
θαιά ζθξαγηζµέλν θάθειν, ζε δύν (2) αληίγξαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» µε θεθαιαία γξάµµαηα.
β Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµό, ήηνη «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ».
γ. Ο αξηζµόο ηεο δηαθήξπμεο: 24/2020
δ. Ζ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνύ 30-09-2020
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα…………..
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ µε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζύµθσλα µε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:
1. Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:
α) ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 σο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε
πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ εθδίδνπλ δεκόζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε (Παξάξηεκα Δ ).
Ζ εµεξνµελία ηεο ππεύζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εµεξνινγηαθώλ εµεξώλ πξν ηεο
θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από αξµόδηα
δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ). Ζ απαηηνύµελε ππεύζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη, επί εηαηξηώλ πεξηνξηζµέλεο επζύ-λεο (Δ.Π.Δ.),
Ηδησηηθώλ Κεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) από ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξόζσπν
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εηδηθώο εμνπζηνδνηεµέλν απ’ απηνύο θαη επί αλσλύµσλ εηαηξηώλ (Α.Δ.) από ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ δηεπζύλνληα ζύµβνπιν ή
πξόζσπν εηδηθώο εμνπζηνδνηεµέλν είηε µε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο είηε µε εηδηθή αηνµηθή
εμνπζηνδόηεζε ηνπ πξνέδξνπ ή δηεπζύλνληα ζπµβνύινπ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν :
ηελ Δλόηεηα A-B- ηνπ Μέξνπο ΗI
κόλν ηελ Δλόηεηα A-B-Γ ηνπ Μέξνπο ΗII
κόλν ηελ Δλόηεηα A ηνπ Μέξνπο ΗV, ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV ηνπ
εληύπνπ.
Δπίζεο δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ Μέξνπο V.
β) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνοζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ,
γ) παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξόζσπν ηνπο.
Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. α,(
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ ) γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
Ζ αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη όια ή θάπνηα από ηα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ
απνδεηθλύνπλ ηα αλσηέξσ, εθόζνλ θξίλεη όηη απηό είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο .
Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο 5% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδώλ , ζα πξνζθπκηζηεί ζε πεξίπησζε πνπ
πξνθύςεη ζύκβαζε άλσ ησλ 20.000,00€ ρσξίο ΦΠΑ..
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεύνπζαο αξρήο όηη ν πλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα.
2.Φάκελορ ζε 2 ανηίγπαθα με ηην ένδειξη «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ηνλ ΦΑΚΔΛΟ µε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηνύληαη απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα ,εθ ησλ νπνίσλ ην έλα
πξσηόηππν θαη ην δεύηεξν απιό θσηναληίγξαθν ( ρσξίο αλαγξαθή ηηκώλ.).:
Δληππν ηερληθήο πξνζθνξάο όπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ (κάξθα,ζπζθ.θιπ)
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπµµεηέρνληα, µε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: α) ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνύµελεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζµνύ, β) ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνµή -µέζα, θηι.) γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζύµβαζεο,γ) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρύεη γηα δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ (120) εµεξώλ θαη δ) πκθσλεί γηα ην ρξόλν θαη ηνλ
ηόπν παξάδνζεο ησλ εηδώλ
ΓΔΗΓΜΑΣΑ -ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΗΓΟΤ
Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη νπσζδήπνηε, επί πνηλή απόξξηςεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα θαηαζέζνπλ
δείγκαηα, ηα νπνία ζα γίλνληαη απνδεθηά κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
Δπίζεο πξέπεη ζηα δείγκαηα λα αλαθέξνπλ ηνλ α/α ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο ζηα νπνία αληηζηνηρνύλ, ώζηε
λα αμηνινγεζνύλ.
Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο, ηε κάξθα ηε ζπζθεπαζία, ηελ ρώξα θαηαγσγήο ησλ εηδώλ πνπ
πξνζθέξνπλ.
Μεηά ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, πνπ δειώζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά θαη κε
βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθύξσζε. Μπνξεί λα εγθξηζεί κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ε αιιαγή ηνπ
εξγνζηαζίνπ κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ ή ηνπ αξκόδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, κεηά από γλώκε ηνπ
αξκόδηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ.
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ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ
νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδόκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηόηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηώλεη επ΄ απηώλ ηελ
έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα αθνξά κόλν ηελ
πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιύπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
3.Φάκελορ ζε 2 ανηίγπαθα με ηην ένδειξη« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Υσξηζηό ζθξαγηζµέλν θάθειν, µε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληόο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνµηθή
πξνζθνξά.
ηνλ ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ µε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε
δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηόηππν θαη ην δεύηεξν θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία
ηεο πξνζθνξάο, δηαµνξθσµέλα σο εμήο:
Θα δνζεί ηηκή κνλάδαο αλά είδνο, αξηζµεηηθώο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο µεηαμύ ηεο αλαγξαθόµελεο
ηηµήο αξηζµεηηθώο θαη νινγξάθσο, ιαµβάλεηαη ππόςε ε ηηµή νινγξάθσο. ηηο ηηµέο ζα πεξηιαµβάλνληαη νη λόµηµεο θξαηήζεηο
θαη νη επηβαξύλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο µεηαμύ ηεο αλαγξαθόµελεο ηηµήο αξηζµεηηθώο θαη
νινγξάθσο, ιαµβάλεηαη ππόςε ε ηηµή νινγξάθσο.
ηελ ηηµή πεξηιαµβάλνληαη ηα έμνδα πξνµήζεηαο θαη µεηαθνξάο ππό πξνµήζεηα είδνπο, ζηνλ ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ
πξνµεζεπηή από ηελ Τπεξεζία. ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό ζην νπνίν ππάγνληαη ηα
ππό πξνµήζεηα είδε θαη ζα βαξύλεη ην Ννζνθνµείν. Οη ηηµέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζµεπηηθέο γηα ηνλ πξνµεζεπηή µέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζύµβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεώξεζε ησλ ηηµώλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ
πξνµεζεπηή πέξαλ ηνπ πξνζθεξόµελνπ αληίηηµνπ ησλ εηδώλ πνπ ζα πξνµεζεύζεη βάζεη ησλ ηηµώλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ µέρξη
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ θαη ηελ απνπιεξσµή ηνπο.
Οη ζπµµεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνύ ππνρξενύληαη ζηελ νηθνλνµηθή ηνπο πξνζθνξά (ζε ρσξηζηή
ζηήιε) λα αλαγξάςνπλ ηηο ηηµέο ηνπ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΣΗΜΧΝ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ην είδνο ζην παξαηεξεηήξην ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε : ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ
Πξνζθνξέο αλώηεξεο ηνπ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΣΗΜΧΝ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απόξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζµαηα, ζβεζίµαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξαµµέλε θαη µνλνγξαµµέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε
αξµόδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρόλ
δηόξζσζε, λα µνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηήλ δηνξζώζεηο νη νπνίεο
ηελ θαζηζηνύλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.Ο πξνζθέξσλ, εθόζνλ δελ έρεη αζθήζεη
εµπξνζέζµσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνύ, ή έρεη απνξξηθζεί ε
αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξόζθιεζεο θαη
δελ δύλαηαη, µε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή µε νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα απν-θξνύζεη, επζέσο ή εµµέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνµίµσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ, νη δηαγσληδόµελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο
µόλν όηαλ απηέο δεηνύληαη από αξµόδην όξγαλν είηε θαηά ηελ ελώπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηόπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο,
(ζύµθσλα µε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016).
Από ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζύµθσλα µε ηα παξαπάλσ, ιαµβάλνληαη ππόςε µόλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ζεµεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθό αίηεµα από ην αξµόδην όξγαλν .Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνύ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα.Οη ππεύζπλεο δειώζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόµελν,
άιισο επηθέξνπλ θπξώζεηο.
ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζµεύνπλ ηνπο πξνµεζεπηέο γηα ρξνληθό δηάζηεµα 120 εκεξώλ από ηελ επόµελε ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζµνύ, θαζώο θαη γηα ην ρξόλν πνπ απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν
ηζρύνο µηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόµελνπ από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξάο
µπνξεί λα παξαηείλεηαη µνλνµεξώο, µεηά από απόθαζε ηνπ Γ ., πξηλ από ηε ιήμε ηεο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεµα ΓΤΟ(2)
µελώλ. Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, µε ηε ζύµθσλε γλώµε ηνπ ζπµµεηέρνληνο, εθόζνλ ηνύην
δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ από ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεµα ίζν µε ην πξνβιεπόµελν από
ηε δηαθήξπμε..
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ΑΡΘΡΟ 3ν ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΗΜΧΝ
1.Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη δεκόζηα από ην αξκόδην ζπιινγηθό όξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνύ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ).
2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη
από ηε δηαθήξπμε.
3. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ κπνξνύλ λα
γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.
4. Απηνί πνπ δηθαηνύληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ιακβάλνπλ γλώζε ησλ
ζπκκεηαζρόλησλ ζην δηαγσληζκό, θαζώο επίζεο θαη ησλ ηηκώλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
5. Οη θάθεινη ησλ oηθovoµηθώv πξνζθνξώλ, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ
θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθόζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν µέζν θαηά ηεο απόθαζεο
απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθόζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζµία άζθεζεο ελδίθσλ µέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί
παξαίηεζε από ηπρόλ αζθεζέλ έλδηθν µέζν.
ΑΡΘΡΟ 4ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ -ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ αλάδεημε ηνπ πξνµεζεπηή ζα γίλεη µε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα από νηθνλνµηθή άπνςή πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο (ραµειόηεξε ηηµή). πλεπώο, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ιεθζεί ππόςε απνθιεηζηηθά
ε ραµειόηεξε από ηηο πξνζθεξόµελεο ηηκέο. ηελ πεξίπησζε πνπ επξίζθνληαη πξνζθνξέο µε ηελ ίδηα αθξηβώο ηηµή απηέο
ζεσξνύληαη ηζόηηµεο.
ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν µε θιήξσζε µεηαμύ ησλ νηθνλνµηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ
ηζόηηµεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ ηνπ αξµνδίνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηώλ ησλ νηθνλνµηθώλ
θνξέσλ.Πξνζθνξέο αόξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίµεζεο ή ππό αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζόζνλ απνηεινύλ
όιεο απαξάβαηνπο όξνπο.
Ζ πξνζθεξόµελε ηηµή ζα αλαγξάθεηαη ζε επξώ θαη ζα πεξηιαµβάλεη ηηο λόµηµεο θξαηήζεηο, εθηόο ηνπ αλαινγνύληα ΦΠΑ. Οη
ηηµέο δεζµεύνπλ ηνλ πξνµεζεπηή γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύµβαζεο θαη ζε ηπρόλ παξάηαζε απηήο. Πξνζθνξέο πνπ
ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξµνγήο ηεο ηηµήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη µε
ζαθήλεηα ε πξνζθεξόµελε ηηµή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
ΑΡΘΡΟ 5ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ - ΔΓΓΤΖΔΗ
Ζ θαηαθύξσζε ζα γίλεη αλά είδνο ζηνλ αλάδνρν πνπ θξίζεθε ε πξνζθνξά ηνπ απνδεθηή µε βάζε ηε δηαθήξπμε θαη πνπ ζα
πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπµθέξνπζα από νηθνλνµηθή άπνςή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο ζύµθσλα µε ην άξζξν 103
ηνπ Ν.4412/2016.Ζ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζµνύ ζα γίλεη από ην Γηνηθεηηθό πµβνύιην ηνπ Ννζνθνµείνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα
απνζηαιεί ζηνλ κεηνδόηε ε ζρεηηθή ζύµβαζε. Ο πξνµεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε πξνµήζεηα, ππνρξενύηαη λα
πξνζέιζεη εληόο είθνζη (20) εµεξώλ από ηελ εµεξνµελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύµβαζεο .
Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνµεζεπηήο δελ πξνζέιζεη µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε
ζρεηηθή ζύµβαζε, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε πνπ έγηλε ζην όλνµά ηνπ θαη από θάζε δηθαίσµα
πνπ απνξξέεη από απηήλ µε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ µεηά από εηζήγεζε ηεο αξµόδηαο επηηξνπήο, ελώ ηνπ
επηβάιινληαη νη πξνβιεπόµελεο από ην λόµν θπξώζεηο.
ΑΡΘΡΟ 6ν ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ ζύµβαζε ζα ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη έσο ηελ πιήξε παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ . Σν
Ννζνθνµείν µπνξεί µε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ, λα παξαηείλεη µνλνµεξώο ηελ ηζρύ ηεο ζύµβαζεο µέρξη 3 κήλεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν ΔΝΣΑΔΗ
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Δλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απόθαζε, γηα ηνπο
ιόγνπο, ηελ πξνζεζµία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρύνπλ ηα νξηδόµελα ζην άξζξν 127 ηνπ
Ν.4412/2016.Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνµίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ, πνζνύ ίζνπ µε ην έλα επί
ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηµώµελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζµνύ. Σν πνζνζηό ηνπ παξαβόινπ θαη ην ύςνο ησλ αλσηέξσ πνζώλ
µπνξεί λα αλαπξνζαξµόδνληαη µεηά από έθδνζε θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµίαο, Αλάπηπμεο θαη ηνπξηζµνύ,
Οηθνλνµηθώλ θαη Τπνδνµώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. Ο πξνζθέξσλ, εθόζνλ δελ έρεη αζθήζεη εµπξνζέζµσο ηελ έλζηαζε ηνπ
άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνύ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξόζθιεζεο θαη δελ δύλαηαη, µε ηελ πξνζθνξά ηνπ
ή µε νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εµµέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο,
επί λνµίµσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ, νη δηαγσληδόµελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο µόλν όηαλ απηέο δεηνύληαη από αξµόδην
όξγαλν είηε θαηά ηελ ελώπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηόπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, (ζύµθσλα µε ην άξζξν 102 ηνπ
Ν.4412/2016). Από ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζύµθσλα µε ηα παξαπάλσ, ιαµβάλνληαη ππόςε µόλν εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεµεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθό αίηεµα από ην αξµόδην όξγαλν.
ΑΡΘΡΟ 8o ΠΛΖΡΧΜΖ
H πιεξσµή ζα γίλεηαη ζε επξώ (€), µεηά από πξνεγνύµελε ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεµαηηθώλ εληαιµάησλ πιεξσµήο από ηνλ
αξµόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.Υξόλνο εμόθιεζεο: εληόο εμήληα (60) εµεξώλ, ππνινγηδόµελσλ από ηελ επνµέλε
ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηµνινγίνπ πώιεζεο από ηνλ πξνµεζεπηή.Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο . Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζηα αξ.
129-133 θαη 200-215 ηνπ Ν. 4412/2016. Χο πξνο ηνλ ηξόπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδόρνπ ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016.Ζ ππνβνιή ηνπ ηηµνινγίνπ δελ µπνξεί λα γίλεη πξηλ από ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε εμόθιεζε ησλ ηηµνινγίσλ γίλεη µεηά ηελ πην πάλσ
πξνζεζµία, ην Ννζνθνµείν θαζίζηαηαη ππεξήµεξν, ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ησλ
λόµσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ
ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».Ζ πξνζεζµία πιεξσµήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεµα πνπ µεζνιαβεί από ηελ απνζηνιή
ηνπ ζρεηηθνύ ρξεµαηηθνύ εληάιµαηνο πιεξσµήο ζηνλ αξµόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη µέρξη ηε ζεώξεζε
απηνύ, β) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεµα ηπρόλ δηθαζηηθώλ ή εμώδηθσλ δηελέμεσλ µεηαμύ ηνπ Ννζνθνµείνπ θαη ηνπ πξνµεζεπηή , πνπ
αθνξνύλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζύµβαζεο, θαζώο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό άξζξν ηνπ Ν.
4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζµεηξάηαη ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσµήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ παξόρνπ (µε
έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθώλ θ.ι.π.).
Ο Πξνµεζεπηήο βαξύλεηαη µε ηηο λόµηµεο θξαηήζεηο:
Α)Πνζνζηό 2% επί ηνπ ηηµνινγίνπ ηεο ζύµβαζεο µεηά ηελ αθαίξεζε
ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ πνζνύ παξαθξαηνύµελνπ ππέξ ηξίησλ, ζύµθσλα µε ηελ αξίζµ. ΓΤ6α/_.Π./νηθ. 36932/17-3-2009
Κ.Τ.Α. ζε εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3580/2007. Β) ) 0,07% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ (άξζξν 375, παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/8-082016/ΦΔΚ 147 Α΄).γ) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.
πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. δ) 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π. (άξζξν 350, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/8-082016/ΦΔΚ 147 Α΄).ε) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.
πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. ζη) 4% παξαθξάηεζε θόξoπ εηζoδήκαηoο, ζύκθσλα κε ηo
Ν.2198/1994.Ο Φόξνο Πξνζηηζέµελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηµνινγίσλ βαξύλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
ΑΡΘΡΟ 9o ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ Παξάδνζε ζα γίλεηαη ην αξγόηεξν µέζα ζε 3 εµέξεο από ηελ δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνµείνπ πξνο
ηνλ Πξνµεζεπηή. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη , ζύµθσλα µε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνµείνπ ζηνλ ρώξν πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ην
Ννζνθνµείν, µε έμνδα θαη επζύλε ηνπ Πξνµεζεπηή. Ζ παξαιαβή ζα δηελεξγείηαη από Δπηηξνπή νξηδόµελε από ηελ Τπεξεζία,
ζπληαζζνµέλνπ πξνο ηνύην ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ. ε πεξίπησζε εθπξόζεζµεο παξάδνζεο, ηζρύνπλ ηα πξόζηηµα θαη νη
θπξώζεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/2016, αληίζηνηρα.
Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κε έμνδα, επζύλε θαη κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα ,ηνπ πξνκεζεπηή ζην ρξόλν θαη ζηνπο ρώξνπο
πνπ ιεηηνπξγνύλ κέρξη ζήκεξα θαη ζε όπνηνλ άιινλ πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζα ηνπ
ππνδεηθλύνληαη θάζε θνξά από ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ.
ΑΡΘΡΟ 10ν ΚΑΝΟΝΔ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ
Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ θαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Απηνί πνπ δηθαηνύληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ιαµβάλνπλ γλώζε ησλ
ζπµµεηαζρόλησλ ζην δηαγσληζµό, θαζώο επίζεο θαη ησλ ηηµώλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
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Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη πεξί πξνµεζεηώλ ηνπ Γεµνζίνπ λόµνη θαη δηαηάμεηο
(Ν.4412/2016).Σα ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο ζα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνµείνπ :www.psynpo.gr.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ

8

ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΓΧΝ

ΠΟΟΣΖΣΑ
4

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ
ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ
1,6360

ΣΔΜΑΥΗΟ

200

0,0868

ΓΗΑΚΟΡΔΤΣΖ ΜΔΑΗΟ

ΣΔΜΑΥΗΟ

10

1,9507

4

ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ ΜΔ ΟΠΔ

ΣΔΜΑΥΗΟ

7000

0,0126

5

ΣΔΜΑΥΗΟ

200

0,2000

6

ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ
ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ Α4
ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ ΜΟΝΟ

ΣΔΜΑΥΗΟ

500

0,3547

7

ΔΣΗΚΔΣΔ BARCODE

ΣΔΜΑΥΗΟ

900

2,4180

8

ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛ. ΟΛΑ
ΣΑ ΜΔΓ.2Υ3 4Υ6

200

1,3106

9

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠ. ΓΗΑ
ΒΑΖ
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ
ΠΑΝΧΓΔΣΑ 20Υ14

ΣΔΜΑΥΗΟ

200

0,7538

ΣΔΜΑΥΗΟ

30

3,0837

11

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ
ΠΑΝΧΓΔΣΑ 21Υ29

ΣΔΜΑΥΗΟ

10

10,7925

12

ΠΑΚΔΣΟ

4

13,7000

ΣΔΜΑΥΗΟ

50

3,5712

14

ΚΑΡΜΠΟΝ ΥΔΗΡΟ
ΠΛΑΣΗΚΑ
ΚΛΑΔΡ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΖ
ζπλλεθν
ΚΛΑΔΡ 4*32πιαζηηθ.

ΣΔΜΑΥΗΟ

40

1,4162

15

ΚΛΑΔΡ ΠΛΑΣΗΚΑ 8*32

ΣΔΜΑΥΗΟ

140

1,2525

16

ΛΑΣΗΥΑ ΜΗΚΡΑ ΜΔΓΑΛΑ

1,5000

17

380

0,6503

ΣΔΜΑΥΗΟ

800

0,1835

19

ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ
ΦΧΦΟΡΟΤΥΟΗ
ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΥΟΝΣΡΖ
ΓΡΑΦ.ΑΠΛΟΗ
ΜΔΛΑΝΗ ΓΗΑ ΣΑΜΠΟΝ

ΚΗΛΟ
ΣΔΜΑΥΗΟ

6

ΣΔΜΑΥΗΟ

60

0,1910

20

ΜΟΛΤΒΗΑ ΜΑΤΡΑ

ΣΔΜΑΥΗΟ

380

0,0459

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ
ΣΔΜΑΥΗΟ

2

ΔΗΓΖ
ΓΡΑΦΗΚΖ
ΤΛΖ
ΒΑΖ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟΤ
ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ
ΓΟΜΟΛΑΣΗΥΔ

3

1

ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ
ΦΠΑ
6,544

17,36
19,507

88,2
40

177,35

2176,2

262,12

10

150,76

92,511

107,925

13

54,8
178,56
56,648

18

175,35
9
247,114
146,8
11,46

17,442

9

21

ΜΠΑΣΑΡΗΔ 3ΑΑΑ

ΣΔΜΑΥΗΟ

2200

0,2655

22

ΜΠΑΣΑΡΗΔ LITHIUM 3V
ΣΡΟΓΓΤΛΖ (ΓΗΑ
ΕΑΥΑΡΟΜΔΣΡΟ)
ΜΠΑΣΑΡΗΔ ΜΔΓΑΛΔ LR20

ΣΔΜΑΥΗΟ

200

0,4154

ΣΔΜΑΥΗΟ

14

2,6657

ΣΔΜΑΥΗΟ

1100

0,1079

ΣΔΜΑΥΗΟ

2000

0,3348

26

ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΔΛΑΜΑ
ΠΛΑΣΗΚ.
ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ
ΠΛΑΣΗΚΟ
ΞΤΣΡΔ Μνιπβησλ.

ΣΔΜΑΥΗΟ

60

0,1983

27

ΠΛΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΖΝΗΑΗΟ

ΣΔΜΑΥΗΟ

10

3,5960

28

ΔΛΟΣΔΗΠ ΓΗΑΦΑΝΟ

ΣΔΜΑΥΗΟ

300

0,1714

29

ΣΔΜΑΥΗΟ

100

0,1984

30

ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚ.ΛΔΠΣΖ
ΓΡΑΦΖ
ΣΤΛΟ ΜΠΛΔ

ΣΔΜΑΥΗΟ

350

0,1900

31

ΤΝΓΔΣΖΡΔ Νν4

ΠΑΚΔΣΟ

2000

0,2108

32

ΤΡΑΠΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ
PARVA No 64
ΤΡΑΠΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΜΗΚΡΖ

ΣΔΜΑΥΗΟ

10

6,0760

ΣΔΜΑΥΗΟ

20

2,4800

ΠΑΚΔΣΟ

300

0,1563

35

ΤΡΜΑΣΑ ΤΡΑΠΣΗΚΖ Νν
64*Νν126
ΦΡΑΓΗΓΑ 2 ΔΗΡΧΝ ΞΤΛΗΝΖ

ΣΔΜΑΥΗΟ

10

4,3400

36

ΦΡΑΓΗΓΑ 3 ΔΗΡΧΝ ΞΤΛΗΝΖ

ΣΔΜΑΥΗΟ

4

5,4560

37

ΦΡΑΓΗΓΑ 4 ΔΗΡΧΝ ΞΤΛΗΝΖ

ΣΔΜΑΥΗΟ

5

6,4490

38

ΦΡΑΓΗΓΑ 5 ΔΗΡΧΝ ΞΤΛΗΝΖ

ΣΔΜΑΥΗΟ

5

7,3200

39

ΦΡΑΓΗΓΑ ΞΤΛΗΝΖ 1 ΔΗΡΑ

ΣΔΜΑΥΗΟ

5

3,7200

40

ΦΡΑΓΗΓΑ ΣΡΟΓΓΤΛΖ

ΣΔΜΑΥΗΟ

1

10,9100

41

ΣΑΗΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ
ΓΗΑΦΑΝΖ
ΣΑΗΝΗΔ ΤΚ/ΗΑ 50*66
ΚΑΦΔ
ΣΑΜΠΟΝ Νν3

ΣΔΜΑΥΗΟ

95

0,5311

ΣΔΜΑΥΗΟ

95

0,5952

ΣΔΜΑΥΗΟ

20

0,5913

ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΜΠΛΔ ΠΛΑΣΗΚΑ
20Φ,50Φ
ΦΑΚΔΛΟΗ Φαξκαθσλ

ΣΔΜΑΥΗΟ

100

0,6820

ΣΔΜΑΥΗΟ

37000

0,0062

ΦΑΚΔΛΟ ΑΤΣΟΚ.ΣΑΗΝΗΑ
25*35
ΦΑΚΔΛΟ 17Υ23

ΣΔΜΑΥΗΟ

6500

0,0434

ΣΔΜΑΥΗΟ

2000

0,1860

ΦΑΚΔΛΟ 11Υ22
ΑΤΣΟΚ.ΣΑΗΝΗΑ
ΦΑΚΔΛΟ 37ρ50 ΜΔ
ΑΤΣΟΚΟΛ.ΣΑΗΝΗΑ

ΣΔΜΑΥΗΟ

10000

0,1860

ΣΔΜΑΥΗΟ

500

0,1841

584,1

23
24
25

83,08
37,3198
118,69
669,6

11,898
35,96
51,42
19,84
66,5
421,6

33
34

60,76
49,6
46,89
43,4
21,824
32,245
36,6
18,6

10,91

42
43

50,4545
56,544

11,826
44
45

68,2
229,4

46
47

282,1

372
48
49

1860
92,05
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ΠΑΚΔΣΟ

500

0,2056

51

ΥΑΡΣΑΚΗΑ ΑΤΣ/ΣΑ
ζεκεησζεσλ
ΥΑΡΣΗ Α3 100ΓΡ

ΠΑΚΔΣΟ

80

14,8800

52

ΥΑΡΣΗ Α4 100ΓΡ

ΠΑΚΔΣΟ

200

7,3780

53

ΥΑΡΣΗ ΘΔΡΜΗΚΟ
ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΖ
ΥΑΡΣΗ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ
Α3
ΥΑΡΣΗ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ
Α4
ΦΑΛΗΓΑΚΗ

ΣΔΜΑΥΗΟ

70

0,3100

ΠΑΚΔΣΟ

20

8,9279

ΠΑΚΔΣΟ

3000

3,0362

10

0,7320

50

54
55
56

102,8
1190,4
1475,6
21,7
178,558
9108,6
ΣΔΜΑΥΗΟ

7,32

ΚΑΘΑΡΖ
ΑΞΗΑ
ΦΠΑ 24%

21.564,0403
5175,369672

ΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

26.739,40997

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ
ΤΜΒΑΖ
ηελ Καηεξίλε ζήµεξα …………., νη παξαθάησ ζπµβαιιόµελνη, αθελόο ην ……………………………………………………, πνπ
εδξεύεη ζη ………………………………, λόµηµα εθπξνζσπνύµελν από η………………………………………………………….., πνπ
ράξηλ ζπληνµίαο ζα θαιιείηαη "ΔΡΓΟΓΟΣΖ" θαη αθεηέξνπ ε εδξεύνπζα ζηε ………………, νδόο
……………………………………
ΣΚ …………., ηει. …………………, ΑΦΜ …………………, .Ο.Τ. ………………………………. εηαηξία µε ηελ επσλπµία
……………………………………………. πνπ εθπξνζσπείηαη λόµηµα από ηνλ θ.……………………………………… θαη ζην εμήο,
ράξηλ ζπληνµίαο ζα θαιείηαη "ΑΝΑΓΟΥΟ".
Έρνληαο ππόςε:
Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
Β) Σελ ππ’ αξηζ.
δηαθήξπμε.
Γ) Σελ από ………… πξνζθνξά ηνπ δεύηεξνπ ζπµβαιιόµελνπ.
Γ) Σελ ππ' αξηζ. ………………………… θαηαθπξσηηθή απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνµείνπ, ζύµθσλα µε ηελ νπνία ν δεύηεξνο
ησλ ζπµβαιινµέλσλ αλαθεξύρζεθε αλάδνρνο, γηα ηα αλαγξαθόµελα ζην άξζξν 1ν ηεο παξνύζαο ζύµβαζεο, ζπµθώλεζαλ θαη
ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Αληηθείµελν ηεο ζύµβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα Γξαθηθήο ύιεο.
Ζ πξνκήζεηα ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπµθσλία µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζµνύ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ, πνπ ζεσξνύληαη ζην ζύλνιό ηνπο αλαπόζπαζηα µέξε
ηεο παξνύζαο.

2.1.

2.2.
2.3.

ΑΡΘΡΟ 2ν
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ - ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο ζύµβαζεο νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο …………..θαη µπνξεί λα παξαηαζεί αθόµε
θαηά πξνϋπνινγηζµό θαη µεληαία απνδεµείσζε µε µνλνµεξή απόθαζε ηνπ αξµόδηνπ γηα ηελ Γηνίθεζε Οξγάλνπ.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο ζύµβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείµελν απηήο λένο αλάδνρνο ε ηζρύο ηεο
παύεη από ηελ εθαξµνγή ηεο λέαο ζύµβαζεο.
Ζ παξαιαβή γίλεηαη από επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηα..
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνύµελνο έιεγρνο, ζύµθσλα µε ηα νξηδόµελα ζηε ζύµβαζε, µπνξεί δε
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λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
2.4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη όηη νη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο όξνπο ηεο ζύµβαζεο,
ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηώζεθαλ από ηνπο
όξνπο ηεο ζύµβαζεο θαη γλσµνδνηεί αλ νη αλαθεξόµελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ
παξερόµελσλ ππεξεζηώλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπώο αλ µπνξνύλ νη ηειεπηαίεο λα θαιύςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
2.5. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειόηεηα, µε αηηηνινγεµέλε απόθαζε ηνπ αξµόδηνπ
απνθαηλόµελνπ νξγάλνπ, µπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιόγσ παξαδνηέσλ, µε έθπησζε επί ηεο ζπµβαηηθήο
αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ
απόθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή παξαδνηέσλ ηεο ζύµβαζεο θαη
λα ζπληάμεη ζρεηηθό πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζύµθσλα µε ηα αλαθεξόµελα ζηελ απόθαζε.
2.6. Σν πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη από ην αξµόδην απνθαηλόµελν όξγαλν µε απόθαζή ηνπ, ε νπνία
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεµα µεγαιύηεξν ησλ 30 εµεξώλ από ηελ
εµεξνµελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απόξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη όηη ε
παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
2.7. Αλεμάξηεηα από ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσµή ηνπ αλαδόρνπ, πξαγµαηνπνηνύληαη νη
πξνβιεπόµελνη από ηε ζύµβαζε έιεγρνη από επηηξνπή πνπ ζπ-γθξνηείηαη µε απόθαζε ηνπ αξµνδίνπ απνθαηλνµέλνπ
νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ µπνξεί λα ζπµµεηέρνπλ ν πξόεδξνο θαη ηα µέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγµαηνπνίεζε ηελ
παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπόµελν από ηελ ζύµβαζε ρξόλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο
δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξν βιέπνληαη από ηελ ζύµβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια. Οη ηπρόλ
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιή θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ
πξνβιεπνµέλσλ από ηε ζύµβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ
έγηλε από ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιαµβάλεηαη ππόςε.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
H πιεξσµή ζα γίλεηαη ζε επξώ (€), µεηά από πξνεγνύµελε ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεµαηηθώλ εληαιµάησλ πιεξσµήο από ηνλ
αξµόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.
Υξόλνο εμόθιεζεο: εληόο εμήληα (60) εµεξώλ, ππνινγηδόµελσλ από ηελ επνµέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηµνινγίνπ πώιεζεο από
ηνλ Αλάδνρν.
Ζ εμόθιεζε γίλεηαη µε βάζε ηα λόµηµα δηθαηνινγεηηθά πιεξσµήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθό άξζξν
200 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρύνπζα λνµνζεζία γηα ηελ εμόθιεζε ηίηισλ πιεξσµήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ από ην
Γεµόζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεµεξόηεηαο θ.ιπ.).
Ζ ππνβνιή ηνπ ηηµνινγίνπ δελ µπνξεί λα γίλεη πξηλ από ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε εμόθιεζε ησλ ηηµνινγίσλ γίλεη µεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζµία, ην Ννζνθνµείν θαζίζηαηαη ππεξήµεξν,
ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ησλ λόµσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ
107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».
Ζ πξνζεζµία πιεξσµήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεµα πνπ µεζνιαβεί από ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ρξεµαηηθνύ
εληάιµαηνο πιεξσµήο ζηνλ αξµόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη µέρξη ηε ζεώξεζε απηνύ, β) θαηά ην ρξνληθό
δηάζηεµα ηπρόλ δηθαζηηθώλ ή εμώδηθσλ δηελέμεσλ µεηαμύ ηνπ Ννζνθνµείνπ θαη ηνπ Αλάδνρνπ, πνπ αθνξνύλ ζηελ εθηέιεζε ηεο
ζύµβαζεο, θαζώο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο, δελ
πξνζµεηξάηαη ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσµήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ παξόρνπ (µε έγθαηξε ππνβνιή ησλ
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθώλ θ.ιπ.).
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΡΑΣΖΔΗ
Ο Αλάδνρνο βαξύλεηαη µε ηηο λόµηµεο θξαηήζεηο:
α) 2% ππέξ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (ΦΔΚ 545 Β’ /24-3-’09).
β) 0,07% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ (άξζξν 375, παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/8-08-2016/ΦΔΚ 147 Α΄).
γ) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.
πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
δ) 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π. (άξζξν 350, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/8-08-2016/ΦΔΚ 147 Α΄).
ε) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.
πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
ζη) 4% παξαθξάηεζε θόξoπ εηζoδήκαηoο, ζύκθσλα κε ηo Ν.2198/1994.

Ο Φ.Π.Α θαηαβάιιεηαη από ηo Νoζoθoκείo.
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Άξζξν 5
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ
6.1. Ο Αλάδνρνο δελ µπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα ηελ µε έγθαηξε παξάδνζε ηεο ππό αλάζεζεο πξνκήζεηαο , εθόζνλ
ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλόο απξόβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηµέλε
πεξίπησζε δελ µπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη µε ηε ιήςε µέηξσ άθξαο επηµέιεηαο θαη ζύλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ
θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ν ίδηνο ή µέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ.
6.2. ε εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη µέζα ζε δηάζηεµα είθνζη (20) εµεξώλ από ηόηε
πνπ έιαβε ρώξα ην γεγνλόο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνµίζεη ζην Ννζνθνµείν ηα
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζθνµίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ
δηθαηώµαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνµή ιόγνπ αλσηέξαο βίαο γηα ηε µε εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ.
6.3. Γεγνλόηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδύλσλ ηεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη µπνξεί λα
επεξεάζνπλ δπζµελώο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, δελ ζπληζηνύλ ιόγνπο αλσηέξαο βίαο.
Άξζξν 6
ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ
Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο. Σξνπνπνίεζε απηώλ µπνξεί λα γίλεη µόλνλ εγγξάθσο, ζε αληηθεηµεληθά
δηθαηνινγεµέλεο πεξηπηώζεηο θαη µεηά από πξνεγνύµελε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνµείνπ.
Έρνπλ πιήξε ζπµβαηηθή ηζρύ θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζηα ηµήµαηα ηεο ζύµβαζεο, ζην µέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο όξνπο
απηήο, α) ε δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζµνύ, β) ε ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ.
ν

8.1.

8.2.
8.3.

Άξζξν 7
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ
Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύµβαζεο (ή θαη µεηά ηε ιήμε ηεο, εθόζνλ απνξξέεη απ’
απηήλ) µεηαμύ ηνπ Ννζνθνµείνπ θαη ηνπ Αλαδόρνπ θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύµβαζεο, ηελ
εξµελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζµό ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ µεξώλ ή ηελ θαζ’
νηνλδήπνηε ηξόπν ιύζε ηεο, επηιύεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ γελέζεώο ηεο, από ην Γηνηθεηηθό πµβνύιην
ηνπ Ννζνθνµείνπ, πξνο ην νπνίν ν Αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζύλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληόο
εύινγνπ ρξόλνπ µε αηηηνινγεµέλε απόθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόµελν. Δάλ ην Γ.. ηνπ
Ννζνθνµείνπ δελ εθδώζεη απόθαζε επί ηεο αηηήζεσο µέζα ζε δύν (2) µήλεο από ηελ εµέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν
Αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ απόθαζε ηνπ Γ.., ηόηε νπνηνδήπνηε από ηα µέξε δηθαηνύηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά
πξνο επίιπζε ελώπηνλ ησλ αξµνδίσλ Γηθαζηεξίσλ.
Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη από ηε ζύµβαζε πξνµήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη µ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζµίδεηαη
θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν, ζα επηιύεηαη απνθιεηζηηθά από ηα θαζ’ ύιελ αξµόδηα δηθαζηήξηα ηεο Καηεξίλεο.
Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ζύµβαζε, εθαξµόδνληαη νη όξνη ηεο ππ’ αξηζ.24/2020 δηαθήξπμεο ηνπ
δηελεξγεζέληνο δηαγσληζµνύ, θαζώο θαη νη πεξί πξνµεζεηώλ ηνπ Γεµνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. Ζ
εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ απηώλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησµάησλ ηνπ Ννζνθνµείνπ, πνπ απνξξένπλ από
ηηο ζπλαθείο µε ηε ζύµβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρύνπζαο λνµνζεζίαο.
ε επηβεβαίσζε όισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζε ηξία (3) όµνηα αληίγξαθα, ηα νπνία, αθνύ
δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ από ηνπο ζπµβαιιόµελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνµείν έιαβε δύν (2) αληίγξαθα, ελώ ην
άιιν έιαβε ν Αλάδνρνο.
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ

Γηα ην Ννζνθνµείν

(Τπνγξαθή)

ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ

(Τπνγξαθή
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
i

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ]
- Κσδηθόο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [.......]
ν
- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: [6 ρηι. ΚΑΣΔΡΗΝΖ-ΑΡΧΝΑ /ΚΑΣΔΡΗΝΖ/Σ.Κ.60100……]
- πιεξνθνξίεο: [ΣΜ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ……]
- Σειέθσλν: ,2351352849,2351350347……]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [promith1@1142.syzefxis.gov.gr
- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάν ςπάπσει): [www.psynpo.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο

-

Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνύ CPV):
[ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ

- Κσδηθόο ζην ΚΖΜΓΖ: [
]
- Ζ ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ……]
- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [ ]
- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν ςπάπσει): []

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
ΜΔΡΟ ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
ηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Πιήξεο Δπσλπκία:

[ ]

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη

[ ]

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:

[……]

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη:
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη):

[……]
[……]
[……]
[……]

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Ολνκαηεπώλπκν ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηόπν
γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη:

[……]
[……]

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα

[……]

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:

[……]
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Σειέθσλν:

[……]

Ζι. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …):

[……]

ΜΔΡΟ ΗΗI: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ:
1.
πκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε.
2.
Γσξνδνθία
3.
Απάηε
4.
Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
5.
Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
6.
Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο βάξνο ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην νπνίν
είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ
νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη
εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρύεη;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, αλαθέξεηαη:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο
πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ
ιόγν ή ηνπο ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιόγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ [……] θαη ζρεηηθό(-ά)
ζεκείν(-α) [ ]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ
(«απηνθάζαξζε»)

[] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:

[……]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηε
ρώξα ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ;

[] Ναη [] Όρη

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
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Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα,

Απάληεζε:

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο

[] Ναη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ

απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ
ιόγνπ απνθιεηζκνύ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[…….............]

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο

[] Ναη [] Όρη

αθόινπζεο θαηαζηάζεηο:
α) πηώρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην
δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από
παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λόκνπ

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

Δάλ λαη:

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

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηόζν ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα δύλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε,
ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο
θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό απηέο απηέο ηηο
πεξηζηάζεηο

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβαξό

[] Ναη [] Όρη

επαγγεικαηηθό παξάπησκα;

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

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη
[…...........]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
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[……]
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη

[.........…]
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε
ζπλδεδεκέλε κε απηόλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξόπν αλακεηρζεί
ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη

[...................…]
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβαξή ή
επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηαii θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή
πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο
ζύκβαζεο , απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη
[….................]

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα επηβεβαηώζεη όηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά
ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδώο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ απνθιεηζκό, ηελ
επηινγή ή ηελ αλάζεζε;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

ΜΔΡΟ ΗV: Κξηηήξηα επηινγήο
Α: Καηαιιειόηεηα
Καηαιιειόηεηα

Απάληεζε

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζηελ
Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[…]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
ΜΔΡΟ VΗ: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη
αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα
πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα, εθηόο εάλ:
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α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα
θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνύζα), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο
νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ
Τπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή
ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)].
Ζκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ
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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):
Ο – Ζ Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν
Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ
Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Σει:
Οδόο

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ (Δmail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.
1599/1986, δειώλσ όηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο – απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ:
1) ε πξνζθνξά πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνύµελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζµνύ ( 24/2020 )
2) ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνµή -µέζα, θηι. γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύµβαζεο
3) ε πξνζθνξά ηζρύεη γηα δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ είθνζη (120) εµεξώλ
4) πκθσλώ γηα ην ρξόλν θαη ηνλ ηόπν παξάδνζεο ηεο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίαο/πξνκήζεηαο.
Ζκεξνκελία:
Ο/Ζ Γει………
(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.(2)
Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ
ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ,
ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη
ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
Γηα ηελ πξνκήζεηα ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ όπσο αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε,
ππνβάιισ ηελ παξαθάησ πξνζθνξά:
ΠΡΟ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ-ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΦΟΡΔΑ:………………………………………………………………..

ΓΡAΦΗΚΖ ΤΛH

Μνλά
δα
κέηξε
ζεο
ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

Α/
Α
1

Πεξηγξαθή
είδνπο
ΒΑΖ
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟΤ
ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ

ΠΟΟΣ
ΖΣΑ

2

ΓΟΜΟΛΑΣΗΥΔ


ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

3

ΓΗΑΚΟΡΔΤΣΖ
ΜΔΑΗΟ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

4

ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ
ΜΔ ΟΠΔ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

5

ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ
ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖ
Ζ Α4

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

6

ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ
ΜΟΝΟ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ

ΑΞΗΑ
ΤΝΟΛ
ΗΚΖ
ΥΧΡΗ
ΦΠΑ

ΣΗΜΖ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ
ΡΗΟΤ ΔΠΤ

ΚΧΓΗΚΟ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ
ΡΗΟΤ ΔΠΤ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ
…………………………
…………………………
…………………………
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

21

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

7

ΔΣΗΚΔΣΔ
BARCODE

8

ΔΣΗΚΔΣΔ
ΑΤΣΟΚΟΛΛ.
ΟΛΑ ΣΑ
ΜΔΓ.2Υ3 4Υ6

9

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ
ΔΠΗΣΡΑΠ. ΓΗΑ
ΒΑΖ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

10

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ
ΖΜΔΡΖΗΑ
ΠΑΝΧΓΔΣΑ
20Υ14

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

11

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ
ΖΜΔΡΖΗΑ
ΠΑΝΧΓΔΣΑ
21Υ29

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

12

ΚΑΡΜΠΟΝ
ΥΔΗΡΟ
ΠΛΑΣΗΚΑ

ΠΑΚΔ
ΣΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

13

ΚΛΑΔΡ
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗ
Ζ ζπλλεθν

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

14

ΚΛΑΔΡ
4*32πιαζηηθ.

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

15

ΚΛΑΔΡ
ΠΛΑΣΗΚΑ 8*32

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

16

ΛΑΣΗΥΑ ΜΗΚΡΑ
ΜΔΓΑΛΑ

ΚΗΛΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

17

ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ
ΦΧΦΟΡΟΤΥΟΗ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

18

ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ
ΥΟΝΣΡΖ
ΓΡΑΦ.ΑΠΛΟΗ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

22

19

ΜΔΛΑΝΗ ΓΗΑ
ΣΑΜΠΟΝ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

20

ΜΟΛΤΒΗΑ
ΜΑΤΡΑ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

21

ΜΠΑΣΑΡΗΔ
3ΑΑΑ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

22

ΜΠΑΣΑΡΗΔ
LITHIUM 3V
ΣΡΟΓΓΤΛΖ
(ΓΗΑ
ΕΑΥΑΡΟΜΔΣΡΟ
)

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

23

ΜΠΑΣΑΡΗΔ
ΜΔΓΑΛΔ LR20

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

24

ΝΣΟΗΔ ΜΔ
ΔΛΑΜΑ
ΠΛΑΣΗΚ.

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

25

ΝΣΟΗΔ ΜΔ
ΛΑΣΗΥΟ
ΠΛΑΣΗΚΟ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

26

ΞΤΣΡΔ
Μνιπβησλ.

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

27

ΠΛΑΝΟΓΡΑΜΜ
Α ΜΖΝΗΑΗΟ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

28

ΔΛΟΣΔΗΠ
ΓΗΑΦΑΝΟ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

29

ΣΤΛΟ
ΓΗΑΡΚ.ΛΔΠΣΖ
ΓΡΑΦΖ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

30

ΣΤΛΟ ΜΠΛΔ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

31

ΤΝΓΔΣΖΡΔ
Νν4

ΠΑΚΔ
ΣΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

32

ΤΡΑΠΣΗΚΖ
ΜΖΥΑΝΖ
PARVA No 64

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

23

33

ΤΡΑΠΣΗΚΖ
ΜΖΥΑΝΖ
ΜΗΚΡΖ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

34

ΤΡΜΑΣΑ
ΤΡΑΠΣΗΚΖ
Νν 64*Νν126

ΠΑΚΔ
ΣΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

35

ΦΡΑΓΗΓΑ 2
ΔΗΡΧΝ
ΞΤΛΗΝΖ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

36

ΦΡΑΓΗΓΑ 3
ΔΗΡΧΝ
ΞΤΛΗΝΖ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

37

ΦΡΑΓΗΓΑ 4
ΔΗΡΧΝ
ΞΤΛΗΝΖ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

38

ΦΡΑΓΗΓΑ 5
ΔΗΡΧΝ
ΞΤΛΗΝΖ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

39

ΦΡΑΓΗΓΑ
ΞΤΛΗΝΖ 1
ΔΗΡΑ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

40

ΦΡΑΓΗΓΑ
ΣΡΟΓΓΤΛΖ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

41

ΣΑΗΝΗΑ
ΤΚΔΤΑΗΑ
ΓΗΑΦΑΝΖ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

42

ΣΑΗΝΗΔ
ΤΚ/ΗΑ
50*66 ΚΑΦΔ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

43

ΣΑΜΠΟΝ Νν3

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

44

ΣΔΣΡΑΓΗΑ
ΜΠΛΔ
ΠΛΑΣΗΚΑ
20Φ,50Φ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ
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45

ΦΑΚΔΛΟΗ
Φαξκαθσλ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

46

ΦΑΚΔΛΟ
ΑΤΣΟΚ.ΣΑΗΝΗΑ
25*35

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

47

ΦΑΚΔΛΟ
17Υ23

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

48

ΦΑΚΔΛΟ
11Υ22
ΑΤΣΟΚ.ΣΑΗΝΗΑ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

49

ΦΑΚΔΛΟ
37ρ50 ΜΔ
ΑΤΣΟΚΟΛ.ΣΑΗΝ
ΗΑ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

50

ΥΑΡΣΑΚΗΑ
ΑΤΣ/ΣΑ
ζεκεησζεσλ

ΠΑΚΔ
ΣΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

51

ΥΑΡΣΗ Α3 100ΓΡ

ΠΑΚΔ
ΣΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

25

52

ΥΑΡΣΗ Α4 100ΓΡ

ΠΑΚΔ
ΣΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

53

ΥΑΡΣΗ
ΘΔΡΜΗΚΟ
ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝ
Ζ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

54

ΥΑΡΣΗ
ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑ
ΦΗΚΟΤ Α3

ΠΑΚΔ
ΣΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

55

ΥΑΡΣΗ
ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑ
ΦΗΚΟΤ Α4

ΠΑΚΔ
ΣΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

56

ΦΑΛΗΓΑΚΗ

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ………
…………………………
……….ΟΛΟΓΡΑΦΧ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΦΡΑΓΙΔΑ

26

