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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθµ. 34η /17-11-2017 (θέµα
64ο) απόφασης ∆Σ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης
την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια Αντιδραστηρίων Ορµονολογκών Εξετάσεων
µε συνοδό εξοπλισµό (CPV 33696500-0. ), για έξι (6) µήνες.
Προϋπολογισµός δαπάνης 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από αρµόδια επιτροπή στις 20-12-2017 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία του Νοσοκοµείου.
Γραµµατέας του ανωτέρω διαγωνισµού ορίζεται η κα. Κεχαγιά Παναγιώτα ,
τηλ.2251351150.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης σε
ηλεκτρονική µορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(www.vostanio.gr) στον σύνδεσµο ∆ιαγωνισµοί, στη ∆ιαύγεια και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 47 /2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ: Προµήθεια αντιδραστηρίων για τη διενέργεια ορµονολογικών εξετάσεων
µε συνοδό εξοπλισµό για το Μικροβιολογικό τµήµα του Νοσοκοµείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ηµεροµηνία
αποστολής για
ανάρτηση στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΗΜ∆ΗΣ

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης στον
ηµερήσιο τύπο

ΝΑΙ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

05/12/2017

05/12/2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις»
Του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»
Του Ν.2362/95 «Περί δηµοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
Το Ν.4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος»στο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις.
Το Ν.3886/2010 περί ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
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1.8.
1.9.

τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Την υπ’αριθµ. Απόφαση 34η/17-11-2017 (θέµα 64ο ) απόφαση ∆.Σ. του Γεν.
Νοσοκοµείου Μυτιλήνης
Την υπ’αριθµ. 19152/04-12-2017 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης
σύµφωνα µε το ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισµό επιτροπής
διαγωνισµού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είναι
υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προµήθεια αντιδραστηρίων για
τη διενέργεια ορµονολογικών εξετάσεων , µε συνοδό εξοπλισµό για έξι (6) µήνες, για
τις ανάγκες του Μικροβιολογικού τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία 12 τουλάχιστον ηµερών από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη ∆ιαύγεια και
στον Ελληνικό Τύπο.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον ∆ιαγωνισµό για µέρος ή για το σύνολο
των προσφεροµένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφηµένη προσφορά
στην Ελληνική γλώσσα µε αντίγραφα, σύµφωνα µε τους συµπληρωµατικούς όρους.

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός σε ΕΥΡΩ( € )

∆ιαγωνισµός
Αντικείµενο

Προµήθεια αντιδραστηρίων για τη διενέργεια ορµονολογικών
εξετάσεων, µε συνοδό εξοπλισµό για έξι (6) µήνες για τις
ανάγκες του Μικροβιολογικού τµήµατος του Νοσοκοµείου
Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Χρόνος Παράδοσης

Τµηµατικά µετά από την
έγγραφη παραγγελία του Νοσοκοµείου

Τόπος Παράδοσης

Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ηµεροµηνία, τόπος και ώρα
διενέργειας του διαγωνισµού

Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Γραφείο Προµηθειών
Ηµερ . 20/12/2017
Ώρα: 11.00

Προθεσµία Υποβολής
Προσφορών
Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Ηµερ . 19/12/2017
Ώρα: 14.30
60.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Προϋπολογισµός που βαρύνει

Τακτικός Προϋπολογισµός

CPV

33696500-0

Νόµισµα

ΕΥΡΩ

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών

120 ηµέρες

Αναθέτουσα αρχή και
Γραµµατέας του διαγωνισµού

Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Κεχαγιά Παναγιώτα
τηλ. 2251351150

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόµενη σήµανση CE.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
1. Ο προσφερόµενος αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασµένος
την τελευταία πενταετία, και να περιλαµβάνει όλες τις νεότερες εξελίξεις.
2.
Να είναι τυχαίας επιλογής δειγµάτων (random access), να είναι συνεχούς
προσπέλασης (continuous access) και να λειτουργεί υπό τάση 220V.
3.
Να χρησιµοποιεί την µέθοδο της χηµειοφωταύγειας (chemiluminescence).
4.
Η παραγωγικότητα του να είναι τουλάχιστον 200 εξετάσεων ανά ώρα.
5.
Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης όλων των ζητουµένων εξετάσεων και να
διαθέτει ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων (<120C). Τα αντιδραστήρια µετά το
άνοιγµα τους θα φυλάσσονται στο ψυγείο του αναλυτή.
6.
Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης µεγάλου αριθµού εξετάσεων σε
κάθε δείγµα (τουλάχιστον 23).
7.
Να διαθέτει δειγµατολήπτη συνεχούς φορτώσεως δειγµάτων τουλάχιστον 80
θέσεων µε δυνατότητα άµεσης εκτέλεσης των επειγόντων δειγµάτων. Να δέχεται
σωληνάρια διαφόρων µεγεθών.
8.
Να δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτωσης και βαθµονόµησης
αντιδραστηρίων ίδιας ή διαφορετικής παρτίδας για την ίδια εξέταση.
9.
Να ανιχνεύει αυτόµατα τα επίπεδα αντιδραστηρίων και δειγµάτων και να
προειδοποιεί για τυχόν έλλειψη αυτών.
10.
Να διαθέτει κατάλληλο σύστηµα καθαρισµού των ρυγχών ή ρύγχη µιας
χρήσης το οποίο να εξασφαλίζει την αποφυγή επιµολύνσεων (Carry over).
11.
Ο αναλυτής να επισηµαίνει την ανεπαρκή ποσότητα δείγµατος ή
αντιδραστηρίου η οποία θα οφείλεται σε πήγµατα, ινικές, φυσαλίδες κ.λ.π.
12.
Να διαθέτει σύστηµα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών µερών µε ταυτόχρονη
παροχή διορθωτικών ενεργειών για την επίλυση τους.
13.
Να διαθέτει πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αποτελεσµάτων
µε διαγράµµατα Levey-Jennings καθώς και την δυνατότητα αποθήκευσης των τιµών
των controls και των καµπυλών βαθµονόµησης.
14.
Να µην απαιτούνται συχνές βαθµονοµήσεις (κατά προτίµηση σταθερότητα
τουλάχιστον 4 εβδοµάδες).
15.
Να έχει δυνατότητα αναγνώρισης των αντιδραστηρίων και των δειγµάτων µε
ενσωµατωµένο σύστηµα ΒΑR CODE καθώς και αµφίδροµης επικοινωνίας µε το ήδη
υπάρχον πληροφοριακό σύστηµα του Νοσοκοµείου.
Η σύνδεση θα γίνει µε δαπάνη του µειοδότη.
16.
Να παρέχει την δυνατότητα αυτόµατης επανάληψης µε αραίωση (Auto
Dilution) για αποτελέσµατα εκτός ορίων, καθώς και αυτόµατης εκτέλεσης άλλης
συνδεόµενης εξέτασης, ανάλογα µε το αποτέλεσµα της πρώτης (Reflex Testing).
17.
Οποιοδήποτε υλικό απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή
και δεν αναφέρεται στους πίνακες προσφεροµένων ειδών, θα παραδίδεται δωρεάν
από τον προµηθευτή στο Νοσοκοµείο. Η συντήρηση θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον
προµηθευτή.
18.
Τα υλικά του αναλυτή (αντιδραστήρια, calibrators, controls) να είναι κατά
προτίµηση έτοιµα προς χρήση.
19.
Να υποστηρίζεται από σύστηµα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS).
20.
Να συνοδεύεται από σύστηµα καθαρισµού του νερού της πόλεως.
21.
Ο ανοσολογικός αναλυτής να έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε βιοχηµικό
αναλυτή. Να ληφθούν υπ΄ όψιν οι χωροταξικές δυνατότητες του εργαστηρίου.
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22.
Να
προσφερθεί ο απαραίτητος ακέραιος αριθµός συσκευασιών
αντιδραστηρίων, υλικών βαθµονόµησης, υλικών ελέγχου ποιότητας και αναλωσίµων
υλικών για την κάλυψη του ζητούµενου αναλυτικού έργου.
23.
Στον αριθµό των εξετάσεων περιλαµβάνονται και οι εξετάσεις ελέγχου
ποιότητας και βαθµονόµησης.
24.
Να προσφερθεί δεύτερος Ανοσολογικός αναλυτής (εφεδρικός - back up) ο
οποίος να χρησιµοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιµα υλικά καθώς και να
καλύπτει το ίδιο µενού εξετάσεων.
25.
Όλες οι προδιαγραφές θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε παραποµπές σε
τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6ΜΗΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
4367
2789
3003
402
393
1083
202
760
1322
1175
1180
1252
503
162
180
200
150
151
65
2531
1300
676
3374
519
150
30
650

ΕΞΕΤΑΣΗ
TSH
FT3
FT4
Anti-Tg
Anti-TPO
TPSA
Free-PSA ή CPSA
AFP
CEA
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
HCG
LH
FSH
PROLACTINE
PROGESTERONE
ESTRADIOL
TESTOSTERONE
B12
FOLATE
CK-MB
TROPONIN I
Intact PTH
HOMOCYSTEINE (Προαιρετική)
CORTIZOL
ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
•

Στην παρούσα προµήθεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».

•

Στην Οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιµή και ο κωδικός
του είδους στο Παρατηρητήριο Τιµών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα
δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση.

•

Οι προµηθευτές θα ακολουθούν αυστηρά τους Α/Α των ζητουµένων ειδών
(παράρτηµα Α΄ της παρούσης) (στην τεχνική –οικονοµική προσφορά και
δείγµατα αν απαιτούνται ).

•

Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισµού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές
προσφορές καθώς και τα δείγµατα (όπου ζητούνται) όλων των εταιρειών που
συµµετέχουν στο διαγωνισµό είναι αποδεκτά , θα γίνεται παράλληλα την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού αποσφράγιση και των οικονοµικών προσφορών(άρθρο 117
παρ.4 του Ν4412/2016) προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι
διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισµών.

•

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να
αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού διαγωνισµού
(άρθρο 92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) µέσα στον οποίο τοποθετούνται τρείς
επί µέρους ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι, µε τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου και συγκεκριµένα:
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισµένος φάκελος)
ο οποίος επί ποινής αποκλεισµού θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά
Συµµετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 ήτοι:
1. Συµπληρωµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης “ΤΕΥ∆” του
άρθρου 79 παρ. 4 τουΝ.4412/2016.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος
ή του
υποψηφίου Νοµικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε
αντιπρόσωπο τους (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισµένος φάκελος)
ο οποίος επί ποινής αποκλεισµού θα πρέπει να περιέχει στοιχεία
(προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου
Προµηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 και τη
συµµόρφωση στις απαιτούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
∆ιακήρυξης (µε παραποµπές). Σηµειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο
φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαµβάνονται οικονοµικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισµένος
φάκελος) περιλαµβάνει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του
Υποψήφιου προµηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016
και την παρούσα διακήρυξη.
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Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε
δύο (2) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της
σύµβασης ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας πλέον Φ.Π.Α. (άρθρο 72
Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 103
Ν.4412/2016).
•

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται
δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.

•

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

•

Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει εξαµηνιαία (6) διάρκεια και µπορεί να
παραταθεί µε απόφαση ∆.Σ., για ορισµένο χρονικό διάστηµα και συνολικά για
τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη της µε τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονοµικό
προκειµένου να εξαντληθούν τυχόν εναποµείναντες συµβατικές ποσότητες.
Το Νοσοκοµείο µε µονοµερή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
κατόπιν απόλυτης και αιτιολογηµένης κρίσης του, διατηρεί το δικαίωµα
λύσεως της σύµβασης.
Η διακοπή της σύµβασης
θα είναι
υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά από κάθε
αξίωση ή απαίτηση.

•

Ο προµηθευτής που δεν προέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε
να υπογράψει σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση ∆ιοικητικού συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισµό Προµηθειών του
∆ηµοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε µια ζηµία που τυχόν θα
προκύψει εις βάρος του νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή την κακή
εκτέλεση της σύµβασης.

• Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή
µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
• Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι
διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι
διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 79 – 85 του Ν.
2362/1995,Ν.3846/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
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•

Σε εφαρµογή του άρθρου 46 του Ν.3801/09 «τα έξοδα δηµοσίευσης της
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας αρχικής και
επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε την διαδικασία, µε την
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας:
Κατάστηµα :

( ∆/νση-Οδός-Αριθµός-ΤΚ-FAX):

Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Προς
(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ#
Εταιρίας

€ # υπέρ της

∆/ΝΣΗ

∆ια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφοµένης συµβάσεως για την προµήθεια
σύµφωνα µε την υπ`αριθµ.

∆/ξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή
σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
(στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 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
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μυτιλήνη σήµερα
µεταξύ αφ΄ ενός του κ.
………………………………………………. που παρίσταται και ενεργεί ως ∆ιοικητής του Γ.Ν.
Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειµένη περίπτωση , εκπροσωπεί νόµιµα το
Ίδρυµα
και αφετέρου της εταιρείας …………………………………. (δ/νση
…………………………………………………… τηλ.
, ΑΦΜ
) που
εκπροσωπείται νόµιµα από τον
, συµφωνήθηκαν και
συνοµολογήθηκαν τα παρακάτω :
Μετά από το …………………. διαγωνισµό που διενεργήθηκε στις ………………… για
την προµήθεια
η ως άνω εταιρεία σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
………………………..απόφαση του ∆.Σ. αναλαµβάνει την προµήθεια στο Νοσοκοµείο.
Α) Ποσότητα Συµβατικού Είδους
Β) Τιµή ανά τεµάχιο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ : Εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη παραγγελία
του Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση διακοπής της θαλάσσιας συγκοινωνίας (π.χ. λόγω
δυσµενών καιρικών φαινοµένων απεργιών κλπ) ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται για
το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα).
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω εξοπλισµού ή µέρος αυτού
πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίµου
προς το Νοσοκοµείο σύµφωνα µε το άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5 και βάση
ΦΕΚ αριθµ.φύλ.107. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε επιταγή της
Τράπεζας βάση θεωρηµένου τακτικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής αφού
προσκοµίσει :
α) Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις:
α) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση του
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του
Ν.3846/11.5.2010
β) Φόρος προµηθευτών 4%.
γ)Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,10%
δ) ΧΑΡΤ/ΜΟ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 3% επί Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
ε) ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια σύµβασης που είναι για έξι (6) µήνες αρχίζει
από την …………………… µέχρι……………………………….
Η διάρκεια της σύµβασης µε τµηµατικές παραδόσεις ισχύει για έξι (6) µήνες
αµέσως µόλις υπογραφεί και µπορεί να παραταθεί για ορισµένο χρονικό διάστηµα
και συνολικά για τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη της µε τους ίδιους όρους και το ίδιο
οικονοµικό
προκειµένου να εξαντληθούν τυχόν εναποµείναντες
συµβατικές
ποσότητες, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο σχετικό µε
το διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές.
Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα
τα ∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία,
εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Η ως άνω σύµβαση διέπεται από τους όρους του Ν.4412/2016 του Ν.2955/01
και τον Ν.2286/95.
Λαµβανοµένων υπόψη των όρων και συµφωνιών που περιέχονται στην από
…………………………………………διακήρυξη του διαγωνισµού η οποία µαζί µε την από
…………………………………….. προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος µειοδότη και τη
δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού, των
διατάξεων του Νόµου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, αποτελούν µαζί
ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τους όρους της από …………………….. διακήρυξης του διαγωνισµού
επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθµ. …………………
εγγυητική
επιστολή
καλής
εκτέλεσης
ευρώ
………………..€
αρ…………Τράπεζα………….ηµερ. έκδοσης………………….
Η ως άνω εγγυητική να ισχύει µέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.
Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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