
 
 
 

 

1. Οη ηηκέο λα δνζνύλ , αλά δεηνύκελν είδνο θαη κνλάδα κέηξεζεο ζε επξώ θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο 

2. Σε πεξηπηώζεηο εηδώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ ηεο Δ.Π.Υ, νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο δελ ζα 

ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ. Υπνρξεσηηθά ζε θάζε πξνζθεξόκελν είδνο λα 

αλαγξάθεηαη εάλ ην πξνζθεξόκελν είδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ ηεο Δ.Π.Υ θαη ν α/α ηνπ 

παξαηεξεηεξίνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην είδνο ή όρη. 

Αν ηο σλικό δεν είναι καηατωρημένο ζηο Παραηηρηηήριο Τιμών ηης ΕΠΥ, οι προμηθεσηές θα πρέπει να 

αναθέροσν ζηην προζθορά ηοσς ηα κάηωθι ζηοιτεία επιζσνάπηονηας ζτεηική Υπεύθσνη Δήλωζη ηης παρ. 4 

ηοσ άρθροσ 8 ηοσ ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάζηοηε ιζτύει 

1. Καηηγορία και περιγραθή σλικού 
2. CPV 
3. GMDN 
4. REF Number 

5. Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ 
6. Κωδικός είδοσς εηαιρείας 
7. Καηαζκεσαζηικός οίκος 

 

3. Ο πξνζθέξσλ δέρεηαη, όηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί πξνκεζεπηήο ζε είδε παξαθάησ πίλαθα, δεζκεύεηαη λα 

παξαδώζεη ηηο δεηνύκελεο πνζόηεηεο εληόο (5-10) εκεξώλ από ηε δηαβίβαζε ζρεηηθήο παξαγγειίαο από ηα αξκόδηα 

ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ (ππεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη) 

4. Σε πεξίπησζε πνπ δελ παξαδνζνύλ νη δεηνύκελεο πνζόηεηεο εληόο ησλ παξαπάλσ ρξνληθώλ νξίσλ ζα εθαξκόδνληαη νη 

πξνβιεπόκελεο από ην Ν.4412/16 θπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε. 

5. Τνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο : 

1) Υπέξ Οξγαληζκώλ Ψπρηθήο Υγείαο (ΦΔΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύν ηνηο εθαηό). 

2) Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θόξνο 

εηζνδήκαηνο. 

3)Υπέξ ηνπ ΔΑΑΓΣΥ :0,06%  

4) Τέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%. 

6. Να δειώλεηαη όηη όια ηα πξνζθεξόκελα είδε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο CΔ θαη ISO. 

7. Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο αλά δεηνύκελν 

είδνο γηα όζεο πξνζθνξέο πιεξνύλ ηηο ειάρηζηεο δεηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

8. Να επηζπλαθζεί ειεθηξνληθά ζε αξρείν pdf ε ηερλννηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

9. Η πξνζθνξά λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 120 εκέξεο από ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

10 Θα ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζπλνδεπόκελε από πξνζπέθηνπο γηα ηε ζσζηή αμηνιόγεζε. Η ηερληθή πεξηγξαθή ζα 

πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο κε ηα εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.   

 


