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ΠΡΟΦΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΥΙΑ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ, ζχοντασ υπόψθ: 

1. το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Π.Δ.)» 

2. το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2004/18/ΕΚ «Περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν» όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16
θσ

 Νοεμβρίου 2005» 

3. το Ν. 3580/07 (134/Α/18-06-07) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

4. το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 

5. το Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», 

ωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-07) «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων 

εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

6. το άρκρο 27, παρ. 11 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128/Α/03-08-10) περί εκτζλεςθσ ζργων, προμικειασ και ανάκεςθσ 

υπθρεςιϊν μζχρι του ποςοφ των 45.000 € χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ από άλλο όργανο  

7. τθν με αρ. 457/28-03-16 απόφ. Διοικθτι του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ διενζργειασ πρόχειρου διαγωνιςμοφ 

για τθν προμικεια Τγροφ Οξυγόνου 

8. τθν με αρ. 473/28-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΦΧ4690ΒΟ-4Ξ5) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ για τθν 

δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 15.000,00 € για τθν προκιρυξθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνιςμό για τθν προμικεια ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ Δζκα Πζντε Χιλιάδων Ευρώ 

(15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντα ΦΠΑ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου για ζξι 

(6) μινεσ. 
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Ο παρϊν διαγωνιςμόσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου: www.gnamfissas.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ 5
θσ

 Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals. 

Άρθρο 1 : Σρόποσ και Φρόνοσ Τποβολήσ Προςφοράσ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ εντόσ κλειςτοφ φακζλου, ςτον οποίο κα 

αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ» 

 ο αρικμόσ και το κζμα του διαγωνιςμοφ 

 θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται, ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ που φζρουν τισ ενδείξεισ του 

κυρίωσ φακζλου, τα εξισ: 

1. Κλειςτόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

1.1. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ 

1.2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία πρζπει: 

i. να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ 

ii. να δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ 

iii. να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο ςυμμετζχων είναι αςφαλιςτικά 

ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του, που αφοροφν ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) 

iv. να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο ςυμμετζχων είναι φορολογικά 

ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

v. να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο ςυμμετζχων είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επαγγελματικό Επιμελθτιριο 

vi. να δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν 

του Δθμοςίου και δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν 

του Δθμοςίου 

vii. να δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν, κα 

προςκομίςει, εφόςον του ηθτθκεί, όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω ςτοιχείων ζγγραφα. 

2. Κλειςτόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι. 

Εντόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, οι προμθκευτζσ πρζπει να κατακζςουν, επί ποινι απόρριψθσ, τα εξισ: 

 Πιςτοποιθτικό για παραγωγι και διανομι υγροποιθμζνων αερίων 

 Πιςτοποιθτικό για εμπορία και διακίνθςθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, βάςει τθσ ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ.1348 

(ΦΕΚ 32/Β/16-01-04) 

 Άδεια του Ε.Ο.Φ. για τθν παραγωγι του υγροφ οξυγόνου 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ τεχνικισ υποςτιριξθσ 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ δυνατότθτασ άμεςθσ παράδοςθσ υγροφ οξυγόνου ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ δεξαμενι αποκικευςθσ υγροφ οξυγόνου πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ 2491/86 

ΣΟΣΕΕ 

3. Κλειςτόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά ςε δφο 

αντίγραφα. Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

http://www.gnamfissas.gr/
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals
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 τθν προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ 

 το ποςοςτό του ΦΠΑ 

 τον κωδικό και τθν τιμι του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν τθσ ΕΠΤ (εφόςον υπάρχει) 

Η τιμι του υγροφ οξυγόνου κα δίδεται ςε €/m
3
 και ςτθν τιμι κα ςυμπεριλαμβάνεται θ τιμι ενοικίαςθσ τθσ δεξαμενισ, 

το κόςτοσ μεταφοράσ του οξυγόνου κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ επιβάρυνςθ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα πρζπει να είναι μικρότερεσ ι ίςεσ τθσ τιμισ Παρατθρθτθρίου. ε περίπτωςθ που το 

προςφερόμενο είδοσ δεν περιλαμβάνεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν ι δεν υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία των τεχνικϊν 

του χαρακτθριςτικϊν με κανζνα από τα είδθ του Παρατθρθτθρίου, αυτό πρζπει επίςθσ να δθλϊνεται ρθτά. 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να υποβλθκεί μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα του διαγωνιςμοφ, ιτοι 

Πέμπτη 07-Απρ-16 και ϊρα 14:00, ςτθ Γραμματεία του Νοςοκομείου. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν 

οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 

Άρθρο 2 : Διαδικαςία Διαγωνιςμού 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί τθν Παραςκευή 08-Απρ-16 και ϊρα 10:00 από τριμελι Επιτροπι. 

Οι εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι των εταιρειϊν που υπζβαλαν προςφορά δφνανται να παρευρίςκονται ςτθ 

διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Κατά τθν θμζρα αυτι, και μόνον αυτι, μποροφν εφόςον το επικυμοφν να 

λάβουν γνϊςθ για τα ζγγραφα ςυμμετοχισ των ςυμμετεχόντων. 

Η Επιτροπι αφοφ εξετάςει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφορϊν, ςτθ ςυνζχεια (τθν ίδια θμζρα) κα προβεί ςτθν 

οικονομικι αξιολόγθςθ των τεχνικά αποδεκτϊν προςφορϊν και κα ςυντάξει ςχετικό Πρακτικό, το οποίο κα 

κοινοποιθκεί ςτο αρμόδιο αποφαςίηον όργανο προσ ζγκριςθ. Προςφορζσ που απορρίπτονται κατά το ςτάδιο τθσ 

τεχνικισ αξιολόγθςθσ δεν ςυμμετζχουν ςτθ φάςθ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ και οι φάκελοι των οικονομικϊν 

προςφορϊν επιςτρζφονται ςφραγιςμζνοι μετά τθν ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ. 

Η κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο τθσ προκθρυςςόμενθσ ποςότθτασ. 

Άρθρο 3 : Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ - Ποςότητα 

Ο προμθκευτισ κα πρζπει να εγκαταςτιςει δεξαμενι υγροφ οξυγόνου χωρθτικότθτασ 3.300 lt, θ οποία κα λειτουργεί 

με ευκφνθ του προμθκευτι ςτθν διαμορφωμζνθ για αυτό το ςκοπό κζςθ. Η δεξαμενι κα παραχωρθκεί ζναντι 

μθνιαίου μιςκϊματοσ (το οποίο περιλαμβάνεται ςτθν προςφερόμενθ τιμι του m
3
) ςτο Νοςοκομείο για όλθ τθν 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ενϊ θ κυριότθτα τθσ κα παραμείνει ςτον προμθκευτι. τθν προςφορά τουσ οι ςυμμετζχοντεσ 

ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να ορίηουν τισ προχποκζςεισ και τουσ κανόνεσ αςφαλοφσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ 

τθσ δεξαμενισ. 

Ο προμθκευτισ κα εγκαταςτιςει τθ δεξαμενι με δικά του ζξοδα και φροντίδα και κα προβεί ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ 

ςυνδζςεισ με τα δίκτυα διανομισ οξυγόνου του Νοςοκομείου, για τθν παράδοςθ τθσ δεξαμενισ ςε πλιρθ και αςφαλι 

λειτουργία. 

Ο προμθκευτισ κα πρζπει να δθλϊςει εγγράφωσ ότι ζλαβε γνϊςθ επί τόπου, του χϊρου που διατίκεται για τθν 

εγκατάςταςθ τθσ δεξαμενισ και ότι δεν αντιμετωπίηει κανζνα πρόβλθμα ςτθν εγκατάςταςι τθσ. 

Σο υγρό οξυγόνο κα μεταφζρεται με βυτιοφόρο όχθμα του προμθκευτι και κα παραδίδεται ςτθ δεξαμενι κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Η μζτρθςθ των παραδομζνων ποςοτιτων κα γίνεται με τουσ ογκομετρθτζσ των 

βυτιοφόρων ςε m
3
 και προσ επαλικευςθ με ηφγιςθ (μια πριν και μια μετά τθν παράδοςθ). Σα ζξοδα ηφγιςθσ κα 

βαρφνουν τον προμθκευτι. Οι ςυντελεςτζσ μετατροπισ που ιςχφουν προςεγγιςτικά είναι οι παρακάτω:  



 

Γ. Ν. Άμφιςςασ - Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια Τγροφ Οξυγόνου  ελίδα 4 από 6 

 

kgr lt (υγρή κατάσταση) m3 (αέρια κατάσταση) 

1 0,88 0,74 

1,1415 1 0,85 

1,354 1,176 1 

Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να υποβάλλει με τθν προςφορά του πίνακα/ςχζςθ μετατροπισ με τουσ ςυντελεςτζσ 

μετατροπισ ανάλογα με τθν κερμοκραςία. Ο πίνακασ κα χρθςιμοποιείται κατά τθν παραλαβι. ε περίπτωςθ 

απόκλιςθσ μεταξφ τθσ ηφγιςθσ και του ογκομετρθτι, κα ιςχφει θ ηφγιςθ. 

Η κακαρότθτα του υγροφ οξυγόνου κα είναι όπωσ ορίηεται από τον Ε.Ο.Φ. και τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. 

Λόγω τθσ απόςταςθσ και των ενδεχόμενων δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν κατά τθν χειμερινι περίοδο, οι δεξαμενζσ 

κα πρζπει να ζχουν τοποκετθμζνο θλεκτρονικό καταγραφικό με πίνακα (LCD) ενδείξεων, ϊςτε να καταγράφονται όλεσ 

οι παράμετροι του εςωτερικοφ τθσ δεξαμενισ, όπωσ πίεςθ λειτουργίασ, περιεχόμενο, θμεριςια κατανάλωςθ, ωριαία 

κατανάλωςθ, κερμοκραςία, ποςότθτα αναπλιρωςθσ, ςυναγερμοί αςφαλείασ και ειδοποίθςθ βλαβϊν και να 

πραγματοποιείται θ παρακολοφκθςι των παραμζτρων αυτϊν μζςω modem από τθν εταιρεία. 

Σο Νοςοκομείο οφείλει να παρζχει θλεκτρικι παροχι και για το ςφςτθμα τθλεπαρακολοφκθςθσ και τθλεφωνικι 

γραμμι από το τθλεφωνικό κζντρο. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να αναφζρουν δεςμευτικά τον χρόνο εγκατάςταςθσ τθσ δεξαμενισ από 

τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά τουσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ με τθν προχπόκεςθ ότι το Νοςοκομείο κα ζχει 

μεριμνιςει ο χϊροσ εγκατάςταςθσ κακϊσ και θ πρόςβαςθ ςε αυτόν να είναι ελεφκεροι. 

ε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ δεξαμενισ, θ ανταπόκριςθ για τθν επιςκευι/αντικατάςταςθ δεξαμενισ από τθν εταιρεία κα 

είναι άμεςθ, όπωσ και θ κάλυψθ με εφεδρικζσ μεκόδουσ του Νοςοκομείου μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, με 

δαπάνθ του προμθκευτι. ε περίπτωςθ μθ άμεςθσ ανταπόκριςθσ του προμθκευτι το Νοςοκομείο δφναται να προβεί 

ςε οποιαδιποτε ενζργεια (ενοικίαςθ δεξαμενισ από άλλθ εταιρεία, ενοικίαςθ φιαλϊν, κ.λπ.) με χρζωςθ όλων των 

εξόδων ςτον προμθκευτι. 

Ο προμθκευτισ οφείλει να τθρεί εντόσ τθσ δεξαμενισ απόκεμα 30% τθσ χωρθτικότθτάσ τθσ και θ αναπλιρωςθ να 

γίνεται ςε μία (1) θμζρα από τθν ςχετικι παραγγελία. Σο Νοςοκομείο οφείλουν να παρακολουκοφν ςε θμεριςια βάςθ 

τθ ςτάκμθ του υγροφ οξυγόνου ςτισ δεξαμενζσ και να καλοφν τθν εταιρεία προσ πλιρωςθ τθσ δεξαμενισ. 

ε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ (βλάβθ ι απότομθ πτϊςθ του περιεχομζνου των δεξαμενϊν), θ παράδοςθ του υγροφ 

οξυγόνου πρζπει να γίνεται εντόσ το αργότερο 4-5 ωρϊν. 

Η δεξαμενι υγροφ οξυγόνου κα παρζχει όλεσ τισ εγγυιςεισ ςφμφωνα με τθν 2491/86 Σεχνικι οδθγία του ΣΕΕ 

«Εγκατάςταςθ ςε κτίρια, Αποκικευςθ και διανομι Αερίων για Ιατρικι χριςθ» και θ όλθ εγκατάςταςθ κα πλθροί τισ 

ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Τπουργείου Τγείασ.  

Επειδι θ δεξαμενι μαηί με τα εξαρτιματά τθσ και τισ ςωλθνϊςεισ τθσ κα είναι ιδιοκτθςίασ του προμθκευτι, τίκεται δε 

ςτθ διάκεςθ του Νοςοκομείου ζναντι ενοικίαςθσ και με τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθν καταγγελία τθσ, ο προμθκευτισ 

είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποξθλϊςει και να τθν απομακρφνει με δικά του ζξοδα από τον χϊρο του Νοςοκομείου, 

μετά από ακριβι ςυνεννόθςθ με το Νοςοκομείο ςχετικά με το χρόνο τθσ απομάκρυνςθσ. 

Σον προμθκευτι βαραίνει θ υποχρζωςθ του τακτικοφ ελζγχου και ςυντιρθςθσ τθσ δεξαμενισ, θ οποία κα βεβαιϊνεται 

με τθν προςκόμιςθ ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του ιδρφματοσ, ανά τρίμθνο, ζγγραφθσ ζκκεςθσ ελζγχου και ςυντιρθςθσ 

τθσ δεξαμενισ και των παρελκομζνων τθσ, από τον προμθκευτι. 
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Ο προμθκευτισ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε βλάβθ ι τυχόν ατφχθμα που κα προκλθκεί ςε τμιμα του 

Νοςοκομείου, προςωπικό ι αςκενείσ, που κα οφείλεται ςε ελλιπι ςυντιρθςθ ι βλάβθ των εγκαταςτάςεων. Επίςθσ ο 

προμθκευτισ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ ζναντι του Νόμου για οποιαδιποτε επιβάρυνςθ τθσ υγείασ των αςκενϊν από 

τθν ζλλειψθ οξυγόνου. 

Ποσότητα: Δζκα Πζντε Χιλιάδων κυβικών μζτρων (15.000 m
3
). 

Άρθρο 4 : Σιμέσ Προςφορών - Νόμιςμα 

Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ευρϊ (€) και κα αναγράφονται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Προςφορζσ που δε 

δίνουν τισ τιμζσ ςε ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ ευρϊ με ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Η αναγραφι τθσ τιμισ ςε ευρϊ μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον 

χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Σο γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα 

άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε ι προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 

Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίνεται ενιαία τιμι για ολόκλθρθ 

τθν προςφερόμενθ ποςότθτα είδουσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Άρθρο 5 : Φρόνοσ Ιςχύοσ Προςφορών 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ επί εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 

επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προαναφερόμενου, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Εάν οι ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να παρατείνουν τθν ιςχφ των προςφορϊν τουσ και αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, οι 

προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Άρθρο 6 : Παράδοςη 

Η παράδοςθ των ειδϊν ςτο Νοςοκομείο κα γίνεται τμθματικά, κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ αποςταλείςασ με 

τθλεομοιοτυπία (fax), εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν λιψθ αυτισ. 

Άρθρο 7 : Πληρωμή - Κρατήςεισ 

Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν υποβολι του τιμολογίου, βάςει των 

νομίμων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και μετά από ζγκριςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από τον Επίτροπο 

του Ελεγκτικοφ υνεδρίου. 

Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο ΦΠΑ βαρφνει το Νοςοκομείο. 

Άρθρο 8 : Φρόνοσ Ιςχύοσ ύμβαςησ 

Η ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα ζχει διάρκεια για ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. Σο Νοςοκομείο 

ζχει το δικαίωμα αυτοδίκαιθσ παράταςθσ για δφο (2) επιπλζον μινεσ, χωρίσ να απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του 

προμθκευτι. 

Η ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μόνο κατόπιν ζγγραφθσ 

ςυμφωνίασ των ςυμβαλλομζνων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρ. 24, παρ. 4 του Π.Δ. 118/07. 
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ε περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ του αντίςτοιχου διαγωνιςμοφ του ΠΠΤΤ, θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει από τθν 

παροφςα παφει αηθμίωσ για το Νοςοκομείο. 

Άρθρο 9 : Εγγυοδοςία 

Ο ςυμμετζχων ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον ΦΠΑ. 

Η εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

– Ο – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

κ.α.α. 
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