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                   ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝ. ΑΦΑΛΗΔΩΝ                      ΑΓΑ:  

 3
ε
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
 

Γξαθείν  Πξνκεζεηψλ  Καζηνξηά   5 Μαΐνπ 2015 

Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ Διεπζεξία  

ΣΖΛ.: 24673 50626,621 

FAX : 24673 50657 

E-mail:prom@kastoriahospital.gr 

Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηίζζεο Καζηνξηά  

Σ.Κ.: 52 100 

 

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡIΘΜ.  2905/2015 

Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο 

γηα ηελ Αλάζεζε ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο γηα 

έλα έηνο 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Πξφρεηξνο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκή 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  28/05/2015 θαη ψξα 11.00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Κηίξην Γηνίθεζεο) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο  

ΚΩΓΗΚΟ KATA CPV: 64110000-0 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  5.875,27 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δηήζηα 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΩΝ       

ΔΗΓΩΝ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηξίησλ λφκηκεο  θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  

(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδή-

καηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94    
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Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ: 

1.1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 

Α΄ 19/1-2-1995). 

1.2. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α΄ 150/10-7-

2007). 

1.3. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

1.4. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.5. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άξζξν 24 (Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα  

απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 

1.6. Σνπ Ν. 3861/2010, (άξζξν 2), «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.7. Σνπ Π.Γ. 113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. 

1.8. Σνπ Ν. 4152/13 παξ. δ14, άξζξν 1 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 

2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 

ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

1.9. Σνπ Ν.4281/2014 

2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 

2.1. Σελ ππ΄ αξηζ. 6311/29-11-2013 (ΦΔΚ 390/Β΄/19-2-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε ΄Έγθξηζε 

Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη 

Δπνπηεπνκέλσλ Φνξέσλ, έηνπο 2013 

2.2. Σελ ππ΄ αξηζ. 1974/17-4-2014 (ΦΔΚ 1053/΄Β/29-4-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Οξηζκφο 

Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη 

Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Φ.Τ.Τ.) έηνπο 2013 

2.3. Σελ ππ΄αξηζκ. 883/9-10-2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο 

Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε εμνπζηνδφηεζε ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο  γηα ηε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη αλάζεζεο ππεξεζηψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2013, 

κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ είδνπο  

2.4. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ αξηζκ. 83/9-12-2011 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

2.5. Σελ ππ' αξηζ. 26/4-02-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, πεξί έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο ηνπ παξφληα δηαγσληζκνχ θαη  ησλ φξσλ δηαθήξπμεο απηνχ  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Πξόρεηξν δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, 

γηα ηελ αλάζεζε Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο γηα έλα έηνο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ηελ Πέκπηε 28 Μαΐνπ 2015 θαη ώξα 11.00 π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη 

ηνπο, εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Μαπξησηίζζεο, Καζηνξηά Σ.Κ. 55100 

ηει. 24670 55626,621 αξκφδηνο ππάιιεινο: Σνιηάδνπ Διεπζεξία, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ Σεηάξηε 27 Μαΐνπ 2015  θαη  ώξα 14.30 κ.κ. (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ 

απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη). Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ 

Τπεξεζία κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο ή αιινδαπνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

γ Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

2. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:  

α.  Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απφξξηςεο):  

i. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: 

α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ 

εδ. α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ 

ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε. 

γ) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ Π.Γ. 118/2007). 

iii. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ 

νπνία ζα δειψλεηαη φηη i) δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ii) φηη 

δελ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 

iv. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο 

(άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

 

β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε δχν αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν)  ηα  ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Δηδηθφηεξα, ζην θάθειν απηφ ηνπνζεηνχληαη, εηο δηπινχλ : 
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1. Παξνπζίαζε ηεο θπζηνγλσκίαο (PROFILE) ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, γηα ηε δηακφξθσζε 

ζαθνχο αληίιεςεο πεξί ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο, ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ - κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ – ππνθαηαζηεκάησλ ή ζπλεξγαδφκελσλ θαηαζηεκάησλ, πνπ δηαζέηεη γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

2. Καηάινγν κε παξόκνηα έξγα πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία απφ ην δηαγσληδφκελν,  κε 

αλαθνξά ζηελ αλαζέηνπζα αξρή , είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,  ζηελ εκεξνκελία 

αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηελ αμία ησλ ζπκβάζεσλ θιπ.  

3. Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο εηαηξίαο θαηά ISO 

 

γ. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

ηνλ ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν), ε 

νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, δηακνξθσκέλα σο εμήο:  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ (EURO) αλά θάθειν / δέκα θαη ην 

βάξνο απηνχ γηα παξάδνζή  ηνπ : 

 εληφο ηεο πφιεο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα 

 ζηελ ππφινηπε Διιάδα γηα θαηεπείγνπζα παξάδνζε 

 ζηελ ππφινηπε Διιάδα γηα κε θαηεπείγνπζα (αιιά ηαρεία) παξάδνζε 

 ζην εμσηεξηθφ  

ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη 

ελδερφκελεο παξάηαζεο απηήο. 

4. Ο πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, 

νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε 

ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά 

δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.  

5. Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ 

έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

6. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 

118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Μεηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ 

δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε 

θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο 

παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα 

νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

7. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα 

(180) κέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρνληαη λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ 

δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε. Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
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8. Απαγνξεύεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. Σπρφλ ππνβιεζείζεο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

απνξξίπηνληαη.  

9.  Ζ αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή. πλεπψο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο.  

Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 20 παξ. 2 ζηνηρ. ΗΗ ηνπ Π.Γ. 118/2007, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη 

ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο 

κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

10. Πξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 3, 4 Π.Γ. 118/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Σν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή. Απηφο 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα 

ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 
ΑΡΘΡΟ  4o 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν πνπ ζα επηιεγεί ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο. 
ΑΡΘΡΟ 5o 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

5.1. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κε επηηαγή, γηα θάζε κήλα παξνρήο ππεξεζηώλ κε ην πνζό, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο παξαδόζεηο θαθέισλ – δεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, όπσο 

απηέο πξνθύπηνπλ από ηα απνθόκκαηα παξάδνζεο. 

5.2. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

5.3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

5.4. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ : 

5.4.1. Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. 

(Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 

απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.) 

5.4.2. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ  

5.4.3. Καηάζηαζε, ζηελ νπνία αλαιχνληαη φιεο νη θηλήζεηο – παξαδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ κήλα  κε παξάζεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ φπσο εκεξνκελία, πξννξηζκφο, βάξνο ηνπ δέκαηνο θαη 

ρξέσζε ηεο θίλεζεο. Ζ θαηάζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε κε ηα απνθφκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θάζε θίλεζε. 

5.5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/12 Τπνπαξάγξαθνο Ε.5: πλαιιαγέο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ αξρψλ (Άξζξν 4 Οδεγίαο 2011/7) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, 

εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ 

εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην 

αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 

5.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε 

ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο 
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θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.). 

5.7.1. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:   

 ii) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

 iii)    Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

             (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):      1‰ 

5.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 

άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ησλ θξαηήζεσλ. 

5.9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
ΑΡΘΡΟ 6o 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

6.1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα 

έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπvoδεχovηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, 

άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ, νη εγγπήζεηο 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Σν πνζφ ησλ 

εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€). 

6.2. α. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα 

θαιχπηεη ην 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα 

(1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε.  

6.2. β. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

6.2.1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο είλαη ππoρξεσκέvoο vα  θαηαζέζεη έσο 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή  πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ δέθα ηνηο 

εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ αλαηέζεθε, ρσξίο Φ.Π.Α.  

6.2.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη  κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην 

ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν.  

6.2.3. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. 

6.3. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

6.4. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 

118/2007 (Κ.Π.Γ.). Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

6.5. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηνπ  παξαξηήκαηνο 

Γ’. Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
 

ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995, ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ησλ άξζξσλ 79 – 85 

ηνπ Ν. 2362/1995. 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 

Γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα. 

Σα παξαξηήκαηα: Α’ (ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ), Β’ (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΩΝ) θαη Γ’ 

(ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ), πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, απνηεινύλ αλαπόζπαζηα 

ηκήκαηα απηήο. 

Ο Γηνηθεηήο α.α. 

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γ/ληήο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α    Α΄ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΓΟ ΜΔ ΚΩΓΙΚΟ CPV 64110000-0 

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ» 

 

(ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ΟΓΚΟ ΣΩΝ ΤΠΟ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ) 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ  ΓΙΑΚΙΝΗΗ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

Γηαθίλεζε Αιιεινγξαθίαο 

 

- θαθέισλ κέρξη 2 θηιά  

 

- δεκάησλ άλσ ησλ 2 θηιψλ  

 

 

200 κεληαίσο (θαηά εθηίκεζε) 

 

 10 κεληαίσο (θαηά εθηίκεζε) 

 

 

 

5.875,27 € 

 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ (EURO) αλά θάθειν / δέκα θαη ην 

βάξνο απηνχ γηα παξάδνζή  ηνπ : 

 εληφο ηεο πφιεο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα 

 ζηελ ππφινηπε Διιάδα γηα θαηεπείγνπζα παξάδνζε 

 ζηελ ππφινηπε Διιάδα γηα κε θαηεπείγνπζα (αιιά ηαρεία) παξάδνζε 

ζην εμσηεξηθφ 

Ζ ζπκβαιιφκελε εηαηξία ζα δέρεηαη εληνιέο γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ΜΟΝΟ απφ ηε Γξακκαηεία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Β΄ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΩΝ 

 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο. 

 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 

 

ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΤΡΩ 

 
ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 

 

                   Ζκεξνκελία έθδνζεο  ……………… 

 
Πξνο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζ. ……………………….  

γηα πνζφ ΔΤΡΩ ………………… 

 

αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελνη ησλ 

ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ …………………. γηα ηελ Δηαηξία 

………………………………………………………….. νδφο ………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε 

πεπίπηωζη Ένωζηρ ππομηθεςηών, για ηην Εηαιπία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  

αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ,  εκ ηηρ ιδιόηηηαρ 

ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ ππομηθεςηών),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο 

…………….. ή ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ,  γηα ηελ 

αλάζεζε………………………………………………………………………………………………..……..… 

ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζκ. ……………… δηαθήξπμή ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ  απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο ζε απηήλ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο νπνηαδήπνηε εθ 

κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ  ή κε ηεο απαηηήζεσο ζαο κέζα 

ζε ηξεηο (3) κέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο,  ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

         

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 

 

                            Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΩ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή η Ένωζη Εηαιπιών ………………………………………….) νδφο  

…………………….. αξηζ. ……………. σο αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ζχκβαζε, πνπ ζα 

θαιχπηεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

………………………………………………………………………………………………………… ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, ζπλνιηθήο αμίαο …………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 

…………… δηαθήξπμεο ηνπ  Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία 

(ή ε Έλσζε) ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα  ΔΤΡΩ …………………….... 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο 

εηαηξίαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Εηαιπιών 1) …………….…… …………………….. και 2) 

………………………………..……… αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον 

ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ Ππομηθεςηών), θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε 

ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,  λα 

θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο 

εηαηξίαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη 

δήισζή ζαο φηη ε εηαηξία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ 

ζα νξίδεηε ζηε δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηφζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.    

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

15PROC002752177 2015-05-06

ΑΔΑ: 7ΔΗΦ4690ΒΥ-ΧΧΙ



 10 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Γ΄ 

                    

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

 

ηελ Καζηνξηά, ζήκεξα ………………………………………….. 201………, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελόο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

ΚΑΣΟΡΙΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηνρή Μαπξησηίζζεο ζηελ Καζηνξηά (Α.Φ.Μ. ……………….., Γ.Ο.Τ. 

Καζηνξηάο),  φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η… 

…………………………………………………………………., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ 

ζπληνκίαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη 

αθεηέξνπ ηεο ………….. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  [ή, ενδεσομένωρ,  ηηρ ένωζηρ ηων εηαιπιών α)…………….. 

…………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη ζη…  ………………………. (νδφο 

……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η... 

…………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Αλάδνρνο»,  

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Α.  Σελ ………. δηελεξγήζεθε πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ 

αλάζεζε ................................... γηα έλα έηνο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. ……./2014 δηαθήξπμε απηνχ. Σν απνηέιεζκα ηνπ 

αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία 

ιήθζεθε θαηά ηελ ππ’ αξηζ. …………….. ζπλεδξίαζή ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Β. Σελ αξηζκ. ………. απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζεο 

πίζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ …… – ΚΑΔ …… ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ 

έλαξμεο ηζρχνο απηήο θαη κέρξη 31.12.2014, θαζψο θαη ε έγθξηζε έθδνζεο απφθαζεο δεκνζηνλνκηθήο ππνρξέσζεο  γηα ηελ 

δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015, φηαλ απηφο εγθξηζεί. 

Γ. Σελ κε αξηζκ. πξση. ……… απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηνλ α/α ….. ηνπ βηβιίνπ εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ 

πιεξσκήο (ΑΓΑ: ……….) κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε χπαξμε πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2014, ΚΑΔ 1311 ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ηνπ πνζνχ ησλ ………..€ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ………….., γηα ην δηάζηεκα απφ 

……..-2014 έσο 31-12-2014. Σν ππφινηπν πνζφ ησλ ……….€ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνκήζεηα …………… απφ 1-01-2015 

κέρξη ………….-2015 ζα δεζκεπηεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνλ 

Κ.Α.Δμφδσλ, …., φηαλ απηφο εγθξηζεί. 

Γ.  Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν Αλάδνρνο, φπσο αληηζηνίρσο 

ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ην ελ ιφγσ έξγν, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ 

αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν πνπ ζα επηιεγεί ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, αξρίδνληαο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο. 

2.2. Σν ππφ εθηέιεζε έξγν ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνπο εηδηθνχο θαη ινηπνχο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζεσξνχληαη ζην 

ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

3.1. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κε επηηαγή, γηα θάζε κήλα παξνρήο ππεξεζηώλ κε ην πνζό, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο παξαδόζεηο θαθέισλ – δεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, όπσο 

απηέο πξνθύπηνπλ από ηα απνθόκκαηα παξάδνζεο. 

3.2. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

3.3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

3.4. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ : 

5.4.1. Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. 

(Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 

απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.) 

3.4.2. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ  

3.4.3. Καηάζηαζε, ζηελ νπνία αλαιχνληαη φιεο νη θηλήζεηο – παξαδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ κήλα  κε παξάζεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ φπσο εκεξνκελία, πξννξηζκφο, βάξνο ηνπ δέκαηνο θαη 

ρξέσζε ηεο θίλεζεο. Ζ θαηάζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε κε ηα απνθφκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θάζε θίλεζε. 

3.5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/12 Τπνπαξάγξαθνο Ε.5: πλαιιαγέο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ αξρψλ (Άξζξν 4 Οδεγίαο 2011/7) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, 

εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ 

εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην 

αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 

3.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε 

ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο 

θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.). 

3.7.1. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:   

 iii) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

 iii)    Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

             (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):     1‰ 

3.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 

άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ησλ θξαηήζεσλ. 

3.9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν αλάδνρνο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή  η… 

……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί 

ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ 

……….-201… 

Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

5.1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. ……………. 

δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά (Π.Γ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άξζξα 79 - 85 Ν. 2362/1995 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

5.2.  Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ 

εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία,  αθνχ 

δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε έλα αληίγξαθν, ελψ 

ην δεχηεξν έιαβε ν Πξνκεζεπηήο. 

 

 

 

 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

    ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ                                                                                      ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
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