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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

 
                 
 
 
               Καβάλα, 12/12/2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ                  Αριθ. Πρωτ.: 34012 
4η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
             Υποδιεύθυνση Οικονομικού      

  

Τμήμα Προμηθειών 
 
               

  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη – 
Άγιος Σίλας   

 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:    Θ. ΑΚΡΗΤΙΔΟΥ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2513501591    Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο  
FAX: 
  

2513501653 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 
 

           

   Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχοντας υπ΄ οψιν:  

1. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ).  

2. 38. Ν 4605/2019 άρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του Ν 4412/2016 

3. 39. Ν 4609/2019 άρθρο 56 Τροποποίηση διατάξεων του Ν4412/2016 

4.  Του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

5. Την υπ` αριθμ. πρωτ. 1120/15-01-2019, (Πρακτικό 1ο /18-01-2019,θέμα 
1ο), απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Καβάλας με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας 
προγραμματισμού διαγωνισμών   διαχειριστικού έτους 2019. 

6. Την υπ` αριθμ. πρωτ.32744/03-12-2019, (Πρακτικό 38ο /26-11-2019,θέμα 

15ο), απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Καβάλας με την οποία εγκρίνεται η 

διενέργεια Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος  με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης σύμφωνα με τα αρ. 2, παρ 31 και αρ.118 του  ν.4412/2016, που 

αφορά  την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ)»,» (CPV: 3164400-2), την ανάληψη υποχρέωσης, 
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καθώς και τον ορισμό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ 

6XA34690ΒΓ-70Ν) 

7. Την  Απόφαση Έγκρισης  ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα  
επόμενα οικονομικά έτη (ΑΔΑ: Ω8Ζ1ΟΡ1Ο-Β00)  και την απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑΜ : 19REQ006008248, ΑΔΑ: 
6ΩΥ34690ΒΓ-ΧΚΥ)  

8. Το  υπ΄ αρ. 3ο /22-01-2019 Θέμα 8ο (αρ. πρωτ 2786/29-01-2019) πρακτικό 

ΔΣ του Νοσοκομείου μας,  με το οποίο ορίζονται οι επιτροπές διενέργειας 

διαγωνισμών και ενστάσεων έτους 2019. 

 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Για την υποβολή κλειστών προσφορών για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ)»,» (CPV: 3164400-

2)  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογιστικής δαπάνης: περίπου 

10.800€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (περίπου 8.710€ χωρίς ΦΠΑ), για δύο 

έτη  σε εφαρμογή του προγραμματισμού 2019. 

 Η δαπάνη  του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Γενικού Νοσοκομείου στον 

ΚΑΕ 1311 για τα οικονομικά έτη 2019, 2020 και 2021.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 20-12-2019 ΩΡΑ 10:00    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19-12-2019  ΩΡΑ 14:00 μμ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προμηθειών     

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 

Υπηρεσίας, όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.  
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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΕΤΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 34278 ΧΑΡΤΙ  MAC 1200 

 ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ MAC 1200 ΣΕ 
ΠΑΚΕΤΟ 
210ΜΜΧ295ΜΜΧ150ΦΥΛΛΑ TEM 400 3,25 1.300,00 24 1.612,00 

2 24450 
ΧΑΡΤΙ DENSI FUKUDA 
63Χ30 ΣΕ ΡΟΛΛΑ, 63X 30 TEM 1.400 0,83 1.162,00 24 1.440,88 

3 26975 

ΧΑΡΤΙ MITSUBISHI  K 65 
HM  
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  
KONTRON  HIGH  QUAITY ΣΕ ΡΟΛΛΑ  110Χ20Μ TEM 180 7,87 1.416,60 24 1.756,58 

4 26976 ΧΑΡΤΙ UPP-110 HG 
110X18 PRINTING PAPER, 
SONY TYPE V, ΣΕ ΡΟΛΛΑ TEM 660 5,50 3.630,00 24 4.501,20 

5 35792 ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΗΚΓ ΜΑC 600  

 ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΗΚΓ ΜΑC 600  
ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 
80ΜΜΧ90ΜΜΧ280ΦΥΛΛΑ TEM 150 1,15 172,50 24 213,90 

6 26989 
ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 
AR-600 60X15 

CARDIETTE  ΣΕ ΡΟΛΛΑ 
60Χ15 TEM 220 0,71 156,20 24 193,69 

7 24447 
ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 
AUTORULER 12/1 

ΣΕ ΡΟΛΛΑ 50X30 
CARDIETTE  TEM 100 0,93 93,00 24 115,32 

8 24453 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ 58Χ30 ΓΙΑ 
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ BTL-08, S3  ΣΕ ΡΟΛΛΑ TEM 400 0,98 392,00 24 486,08 

9 35793 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ ΜΑC 800 
ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 
110ΜΜΧ140ΜΜΧ200ΦΥΛΛΑ TEM 40 2,00 80,00 24 99,20 

10 26970 
ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 
50Χ30 ΣΕ ΡΟΛΛΑ TEM 120 0,72 86,40 24 107,14 

11 26956 

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΗΚΓ 300G 
CONTEC 80X20 MDH 
ΑΞΟΝΑΚΙ 1,60 CM  ΣΕ ΡΟΛΛΑ 80MMX 20M TEM 100 0,89 89,00 24 110,36 

          3.770   8.577,70   10.636,35 
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο  σε δύο έντυπα 
(πρωτότυπο – αντίγραφο). 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός πρωτ. της  πρόσκλησης. 

-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών   του διαγωνισμού. 

-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 

 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα τα εξής: 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την 
προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 
 
Β)Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι: 

 
-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες 
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
-Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
-Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
-Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους χειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, 
ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε. 

 
Γ) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι: 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης σύμφωνα με το Ν. 4412. 
(Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: 
-Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του Διευθύνοντα  Συμβούλου, 
-Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, 
-Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου, 
-Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι  οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, 
-Βεβαίωση Ασφαλιστικής/Φορολογικής Ενημερότητας, 
-Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το 
απασχολούμενο προσωπικό, 
-Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με τα οποία πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του 
Επιμελητηρίου, 
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- Πιστοποιητικό έγγραφης στο ΕΜΠΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ) 
- Βεβαίωση ανακύκλωσης 
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι: α) Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς 
περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση, γ) 
Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας, δ) Η 
επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών 
της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία). 
Τα δικαιολογητικά  γίνονται αποδεκτά  όταν είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 , 13 του  
4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .      

 

- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε αυτόν τοποθετούνται επί ποινή 
αποκλεισμού, τα κάτωθι  : 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά (Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 

υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ από τα οποία θα 

προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της πρόσκλησης). Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται για κάθε 

είδος ο κωδικός αποθήκης του προμηθευτή και ο κωδικός εργοστασίου. 

Β) Συμπληρωμένους Πίνακες Συμμόρφωσης  

Γ) CD με τα προσφερόμενα είδη και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών στο πρόγραμμα προμηθειών καθώς 
και εκτύπωση του παραπάνω CD . 

Δ) Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας: (για τα είδη απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές) 
Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO, CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων με το οποίο θα 
βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του ανάδοχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε 
περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε 
συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για 
πιστοποίηση. 

Θα αναγράφεται το GMDN του προσφερόμενου υλικού, ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ ή ο κωδικός του Εθνικού 

Μητρώου Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ. 

 

E) Απαραίτητα δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. 

Απαιτούνται δείγματα των προσφερομένων υλικών (εις διπλούν),για όλα τα είδη του διαγωνισμού, για τα οποία 
ο υποψήφιος προμηθευτής θέλει να συμμετάσχει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία. 
 Τα δείγματα αυτά πρέπει να κατατεθούν  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, να 
φέρουν ετικέτα όπου θα αναγράφεται απαραίτητα: 

 η περιγραφή του είδους, 

 ο κωδικός του νοσοκομείου για το είδος , 

 το όνομα του προσφέροντος 

 Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται για κάθε είδος ο κωδικός αποθήκης του προμηθευτή και ο 

κωδικός εργοστασίου και 

 ότι επιπλέον θεωρεί ο προσφέρον απαραίτητο 

Προσφορά υποβαλλόμενη χωρίς τα απαραίτητα δείγματα, κρίνεται ως απαράδεκτη και απορρίπτεται. 
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- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον  φάκελος «Οικονομική Προσφορά» 
πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι  :  

Α) CD με τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους στο πρόγραμμα προμηθειών καθώς και εκτύπωση 
του παραπάνω CD   

Β) την οικονομική προσφορά  

Η μη κατάθεση CD με καταχωρημένες τις οικονομικές προσφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ 
του νοσοκομείου που διατίθεται στο site, αποτελεί λόγο απόρριψης. 

Επίσης θα αναγράφεται το GMDN του προσφερόμενου υλικού.  

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - (τιμή τμχ και όχι συσκευασίας) 

Η τιμή  του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ  ανά μονάδα. 

Η ΤΙΜΗ βάσει του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου 
14 του Ν.4052/2012 θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος 
παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες 
από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται. 

Για τα είδη που δεν είναι καταχωρημένα στο Π.Τ. καταθέτεται σχετική υπεύθυνη δήλωση   

- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα τεχνικά και οικονομικά (Πρωτότυπα και αντίγραφα) και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς 
υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με το πρόγραμμα Hermes. 

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις 
προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να 
πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά 
επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο. 

Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονομική 
Προσφορά. 
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Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για  180 ημέρες. 

Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.  

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 

Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται. 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική 
επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
- Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα 
υποδείγματα. 

 

 Η παράδοση  θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το νοσοκομείο θα παραδίδει 
εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με Φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται  να εκτελέσει την παραγγελία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του. 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Δύο (2) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.kavalahospital.gr) 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 

 

http://www.kavalahospital.gr/
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