
 
 
 
 

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να 
περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις 

2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι 
προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του 

παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το 
προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α 

του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι. 

Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι 
προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι 
στοιχεία επισυνάπτοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 

του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει 

1. REF Number 

2. Κατασκευαστικός οίκος.  

3. Ο προσφέρων δέχεται, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του 
παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός (5) 

ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του 
Νοσοκομείου (υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

όπως εκάστοτε ισχύει) 

4. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω 

χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για 
εκπρόθεσμη παράδοση. 

5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις : 

1) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις 
εκατό). 

2) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

3)Υπέρ του ΕΑΑΔΣΥ :0,06 %  

6. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας 
CΕ. 

7. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής ανά ζητούμενο είδος για όσες προσφορές πληρούν τις 

ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

8. Να επισυναφθεί ηλεκτρονικά σε αρχείο pdf η τεχνοοικονομική προσφορά. 

9. Η προσφορά να έχει ισχύ τουλάχιστον 120 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. 



 
 
 
 

10. Να κατατεθούν υποχρεωτικά δείγματα. 

11. Σεντόνι ειδικά κατασκευασμένο για Νοσοκομεία και Κλινικές για να αντέχει στο συχνό 

πλύσιμο (95°C),τις συχνές απολυμάνσεις, να μη μαζεύει στο πλύσιμο και να μη 
χνουδιάζει. 

 


