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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προµήθεια «ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» για ένα έτος
προϋπολογεισθείσας δαπάνης 13.816,1 €, πλέον ΦΠΑ, (CPV: 33141610-9)
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει µόνο της τιµής
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256
/2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005),
όπως ισχύει σήµερα.
3. Το αρ. 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 “Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης Σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ζωής Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών”
4. Το αρ. 47 του Ν.4272/2014 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης
Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών,ανθρώπινων
οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.»
5. Του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και
2014/25/ΕΕ).
6. Το άρθρο 1, υποπαράγραφο Ζ.5., εδάφιο 4β του Νόµου 4152/2013 σχετικά µε τις διατάξεις ρύθµισης ληξιπρόθεσµων
οφειλών.
7. Την υπ’ αρ. 19/3-08-2017 (θέµα 6) απόφαση ∆Σ περί της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας
διαγωνισµού.
8. Την υπ’ αριθ. 2598/18-09-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΖΙΕ4690ΩΖ-1ΚΩ ).
9. Toν Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου για την έγκριση του σχετικού αιτήµατος (Α∆ΑΜ: 17REQ001955811).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια «ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ»
(CPV: 33141610-9) για ένα έτος µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει της τιµής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.816,1 € πλέον ΦΠΑ, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ)
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2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τµήµα Γραµµατείας
(Πρωτόκολλο) στο
Ισόγειο του
Νοσοκοµείου

Έως και Πέµπτη
05/10/2017
στις 14:00

Τµήµα Προµηθειών 1ος
όροφος του Νοσοκοµείου

Παρασκευή
06/10/2017
11:00

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από
την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει
από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Απαραίτητα. Κάθε δείγµα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή µέγεθος απολύτως επαρκές για τη σχετική µηχανική,
χηµική ή µακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιµασία.
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση αποστολής δειγµάτων για µηχανική και χηµική εξέταση τα έξοδα θα βαρύνουν
τον προµηθευτή.
Τα δείγµατα θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τα είδη που θα παραδίδονται στο Νοσοκοµείο µετά τη
σχετική κατακύρωση.
Τα δείγµατα του διαγωνισµού θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητο σήµα, µε το οποίο θα προσδιορίζεται ο αύξων
αριθµός του είδους (βλ. Πίνακα Ζητουµένων Ειδών ∆ιακήρυξης – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), ο κωδικός του Νοσοκοµείου
και ο κωδικός του είδους, όπως αναφέρεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Προµηθευτή. Τα είδη για τα οποία
θα γίνεται παραποµπή σε Τεχνικά Φυλλάδια, χωρίς την προσκόµιση αντίστοιχου δείγµατος, δε θα λαµβάνονται
υπόψη.
Η µη προσήκουσα κατάθεση των απαιτούµενων δειγµάτων, αποτελεί λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τη
διαγωνιστική διαδικασία.
Τυχόν προσκοµιζόµενα, από τους προµηθευτές, δείγµατα, που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, δεν
γίνονται δεκτά.
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
i. Τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε έναν φάκελο µε σαφή τα βασικά
στοιχεία του ∆ιαγωνισµού, θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο) που θα φέρουν την
υπογραφή του προσφέροντα ή του νόµιµου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους και θα ανοίγονται ταυτόχρονα
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Σηµειώνεται ότι η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να κατατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή
ii. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό θα συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
iii. Επισύναψη πίνακα Παρατηρητηρίου Τιµών, όπου για κάθε προσφερόµενο είδος να αναφέρεται ο αύξων
αριθµός του είδους που είναι καταχωρηµένο στο παρατηρητήριο τιµών της ΕΠΥ και η τιµή αυτού, για όποιο
είδος υπάρχει.
iv. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα
(ELOT ή ισοδύναµα αυτών κλπ.) τόσο του κατασκευαστή όσο και του προµηθευτή εφόσον πρόκειται για
διαφορετικές επιχειρήσεις.
v. Προσκόµιση πιστοποιητικού σήµανσης (CE) που ρητά θα πρέπει να αναφέρονται το µοντέλο και ο τύπος του
προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί.
vi. Αναγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος του κωδικού προϊόντος (Product ID) που έχει δοθεί από το
ΕΚΑΠΤΥ.
6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε
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το ν. 513/1997 (Α'139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού.
2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας
των ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκοµιστεί από τον προµηθευτή, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, πριν την
υπογραφή της σύµβασης και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτής, η οποία σε καµία περίπτωση δε θα είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας έναρξης
της σύµβασης.
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
5. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης.
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσής της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή και ύστερα από την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τµηµατικά,
η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.
8. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
9. Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε διασταύρωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών καλής
εκτέλεσης των συµµετεχόντων πριν την υπογραφή της σύµβασης.
Προσφορά της οποίας η εγγυητική καλής εκτέλεσης υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω
απαιτούµενο ποσοστό δεν γίνεται δεκτή.
Στην παραπάνω εγγυήση πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία τα εξής
(βλ. συνηµµένα υποδείγµατα):
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις
περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών),
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός
πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης.
Αναλυτικότερα βλ. Παράρτηµα Β της παρούσας ∆ιακήρυξης.
7. ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206-215 του ν. 4412/16.
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Η παράδοση θα γίνει τµηµατικά, µετά από έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκοµείου (∆ελτίο Παραγγελίας) και
συγκεκριµένα του διαχειριστή του είδους και µε σαφή αναφορά του Αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α) της
Οικονοµικής ∆έσµευσης έκαστης παραγγελίας, εντός 5 (πέντε) ηµερών, εάν πρόκειται για αναλώσιµα υλικά ή 30
(τριάντα) ηµερών, εάν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, εκτός αν για ειδικούς λόγους (που θα
αναφέρονται στην προσφορά του προµηθευτή) προβλέπεται κάτι διαφορετικό και αυτό συµπεριληφθεί στη σύµβαση
που θα συναφθεί, στις Αποθήκες του Νοσοκοµείου.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει
στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον Υπεύθυνο της Αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία
προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.
Η παραλαβή γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και όχι πέραν τις 14:00.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται:
α. Με µακροσκοπική εξέταση
β. Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή)
γ. Με πρακτική δοκιµασία (σχετικά µε τη χρέωση της εν λόγω διαδικασία βλ. ΑΡΘΡΟ 2 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ)
δ. Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα µε το προς προµήθεια είδος.
Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή
τους από τον φορέα.
Σηµειώνεται ότι είναι απαραίτητο προς διευκόλυνση της επιτροπής παραλαβής οι εκάστοτε συσκευασίες να
αναγράφουν στοιχεία, όπως αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα 1, ώστε να είναι δυνατόν να ταυτοποιούνται άµεσα
τα στοιχεία του είδους και της παρτίδας στην οποία ανήκει. Πίνακας 1

(β) Πληροφορίες ∆ιακίνησης:

α) Πληροφορίες
Ιχνηλασιµότητας:
- ηµεροµηνία λήξης
- ηµεροµηνία παραγωγής ή συσκευασίας
- κωδικοί παραγωγής / βάρδιας
- αριθµοί παρτίδας (Lots)
- βάρος
- CE*
- πληροφορίες για συγκεκριµένες συνθήκες παραγωγής
...κτλ.

- επωνυµία κατασκευαστή
- επωνυµία αποστολέα
- ηµεροµηνία αποστολής
- ποσότητες
- περιγραφή περιεχοµένου
- Κωδικός εµπορίου ή/και ΕΚΑΠΤΥ*
- αριθµός τιµολογίου
....κτλ.
Πηγή: http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html
Συµπλήρωση από το Νοσοκοµείο

8. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
8.1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική ποιοτική παραλαβή από το
Νοσοκοµείο, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του ∆ιαγωνισµού.
8.2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά
την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 200 παρ. 2α του ν. 4412/16) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων
εις βάρος του προµηθευτή.
8.3. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου
πώλησης από τον προµηθευτή.
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8.4.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται
στο άρθρο 200 του ν. 4412/16 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).
8.4.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο
προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των
προϊόντων, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής.
8.5. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ηµέρες
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παράγραφο Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους, χωρίς να
απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει
προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
8.6. 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 διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις
που αναφέρονται στον ΤΙΤΛΟ 3 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ν. 4412/16. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών,
παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
8.7. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε
φορά.
8.7.1 Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:
I.
II.
III.
IV.
V.

Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%
Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%
Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Φόρος Προµηθευτών:

ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
1%
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
8%
ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ
4%
8.8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν.
2198/1994 φόρος εισοδήµατος.
8.9. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο.
8.10. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή.
8.11. Στα εκδιδόµενα πλέον τιµολόγια θα πρέπει να αναγράφεται, όπου αυτός υπάρχει, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙ∆ΟΣ Α/Α 1 :ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ∆ΑΠΑΘ 131.
1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
2. Να έχουν ευκρινώς τυπωµένη διαβάθµιση όγκου ανά 100ml., τουλάχιστον από την µία
πλευρά για ευκολότερη ανάγνωση.
3. Ο σωλήνας του ουροσυλλέκτη να είναι από εύκαµπτο υλικό το οποίο δεν εµποδίζει την
ροή των ούρων, µήκους 100cm ± 10% και εσωτερική διάµετρο έως 5 χιλιοστά. Ο
σωλήνας να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται από ασφαλές κάλυµµα.
4. Να έχουν κωνικό ακροφύσιο σύνδεσης, συµβατό µε όλους τους τύπους των καθετήρων.
5. Κατασκευασµένοι από ειδικό, ιατρικού τύπου (µη τοξικό) PVC σύµφωνα µε τις διεθνείς
προδιαγραφές και µε διπλές ραφές ασφαλείας.
6. Να διαθέτει ενισχυµένες οπές στήριξης, για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους
των κρεβατιών.
7. Να φέρει ISO κατασκευάστριας εταιρείας & σήµανση CE.
8. Να προσκοµιστούν δύο (2) δείγµατα του προϊόντος επί ποινή απόρριψης και να
αντιστοιχούν στην τεχνική προσφορά.
ΕΙ∆ΟΣ Α/Α 2: ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ∆ΑΠΑΘ 270.
Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
Να έχουν ευκρινώς τυπωµένη διαβάθµιση όγκου ανά 100ml., τουλάχιστον από την µία
πλευρά για ευκολότερη ανάγνωση.
Η κάνουλα εκκένωσης να είναι τύπου «Τ» για δυνατότητα χειρισµού µε το ένα χέρι.
Να έχουν κωνικό ακροφύσιο σύνδεσης, συµβατό µε όλους τους τύπους των καθετήρων.
Κατασκευασµένοι από ειδικό, ιατρικού τύπου (µη τοξικό) PVC σύµφωνα µε τις διεθνείς
προδιαγραφές και µε διπλές ραφές ασφαλείας.
Ο σωλήνας του ουροσυλλέκτη να είναι από εύκαµπτο υλικό το οποίο δεν εµποδίζει την
ροή των ούρων, µήκους 100cm ± 10% και εσωτερική διάµετρο έως 5 χιλιοστά. Ο σωλήνας
να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται από ασφαλές κάλυµµα.
Να διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής του περιεχοµένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη
και διακόπτη ροής .
Να είναι συσκευασµένοι σε ατοµική και ασφαλή συσκευασία .
Να διαθέτει ενισχυµένες οπές στήριξης, για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους
των κρεβατιών.
Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος να είναι αδιαφανής και τοποθετηµένη στο κέντρο
(κάτω πλευρά).
Να φέρει ISO κατασκευάστριας εταιρείας & σήµανση CE.
Να προσκοµιστούν δύο (2) δείγµατα του προϊόντος επί ποινή απόρριψης και να
αντιστοιχούν στην τεχνική προσφορά.
ΕΙ∆ΟΣ Α/Α 3: ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ∆ΑΠΑΘ 428
• Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να έχουν ευκρινώς τυπωµένη διαβάθµιση όγκου ανά 100ml., τουλάχιστον από την µία
πλευρά για ευκολότερη ανάγνωση.
Ο σωλήνας του ουροσυλλέκτη να είναι από εύκαµπτο υλικό το οποίο δεν εµποδίζει την
ροή των ούρων, µήκους 100cm ± 10% και εσωτερική διάµετρο έως 5 χιλιοστά. Ο
σωλήνας να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται από ασφαλές κάλυµµα.
Κατασκευασµένοι από ειδικό, ιατρικού τύπου (µη τοξικό) PVC σύµφωνα µε τις διεθνείς
προδιαγραφές και µε διπλές ραφές ασφαλείας.
Να έχουν κωνικό ακροφύσιο σύνδεσης, συµβατό µε όλους τους τύπους των καθετήρων.
Η κάνουλα εκκένωσης να είναι τύπου «Τ» για δυνατότητα χειρισµού µε το ένα χέρι.
Να διαθέτουν βαλβίδα µη παλινδρόµησης του περιεχοµένου του σάκου στην ουροδόχο
κύστη .
Να έχει σταγονοµετρικό θάλαµο και βαλβίδα εξαέρωσης για την αποκατάσταση της
εσωτερικής πίεσης του σάκου.
Να διαθέτει ενισχυµένες οπές στήριξης, για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους
των κρεβατιών.
Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος να είναι αδιαφανής και τοποθετηµένη στο κέντρο
(κάτω πλευρά ).
Να φέρει ISO κατασκευάστριας εταιρείας & σήµανση CE.
Να προσκοµιστούν δύο (2) δείγµατα του προϊόντος επί ποινή απόρριψης και να
αντιστοιχούν στην τεχνική προσφορά.
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Αιτία: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΣΤ/ΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

A
/
A

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ µ.Χ.
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙ∆Α
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ µ.Χ.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ
ΚΑΝΟΥΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩ∆Ι
ΚΟΣ
ΕΙ∆Ο
ΥΣ
∆ΑΠ
ΑΘ
131
∆ΑΠ
ΑΘ
270
∆ΑΠ
ΑΘ
428

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΜΟΝ
Α∆Α
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ

ΚΩ∆Ι
ΚΟΣ
ΠΑΡΑ
ΤΗΡΗ
ΤΗΡΙ
ΟΥ
ΤΙΜΩ
Ν

ΤΙΜΗ
Π.Τ. Ή
ΑΠΌ
ΕΡΕΥ
ΝΑ
ΑΓΟΡ
ΑΣ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠ
Α

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

6000

ΤΕΜ

41.6.4

0,1142

685,2

24
%

164,45

849,65

500

ΤΕΜ

41.6.2

0,1178

58,9

24
%

14,14

73,04

76000

ΤΕΜ

0,172

13072

24
%

3137,28

16209,28

3315,87

17131,97

82500

13816,1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούµενοι
του
δικαιώµατος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη
της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….
ηµέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8)
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την
Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσηµείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το ν. 4412/16.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8
Σύµφωνα µε το ν. 4412/16 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης
ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό
ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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