
    ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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:
1. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
2. CPV
3. GMDN
4. REF Number
5. Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
6. Κωδικός είδους εταιρείας
7. Κατασκευαστικός οίκος
8. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CΕ και ISO.

3 Ο προσφέρων δέχεται, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα,
δεσμεύεται  να παραδώσει τις  ζητούμενες ποσότητες  εντός (20)  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 :
α)Κράτηση  2%  Υπέρ  Οργανισμών  Ψυχικής  Υγείας  σύμφωνα  με  το  Ν.3580/2007  και  την
Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17.03.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09)
β)Με  κάθε  πληρωμή θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση φόρου
εισοδήματος 4%επί του καθαρού ποσού(άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06%Υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ 
γ)Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ 20%
δ) Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ(άρθρο 350 Ν.4412/16 παράγρ. 3-Α΄147)

6 Η  κατακύρωση  θα  γίνει  με  κριτήριο  τη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
(χαμηλότερη τιμή) ανά ζητούμενο είδος για όσες προσφορές πληρούν τις ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών (όπου αυτό υπάρχει).

7 Να επισυναφθεί ηλεκτρονικά σε αρχείο pdf  η τεχνοοικονομική προσφορά.
8 Η προσφορά να έχει ισχύ τουλάχιστον 120 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
9 Θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη από προσπέκτους για την σωστή αξιολόγηση.Η τεχνική

περιγραφή θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως με τα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.
10 Θα δηλώνεται το εργοστάσιο παραγωγής και  προέλευσης των ειδών, καθώς και τη συσκευασία του

προϊόντος.
11 Όλα τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται από εγγύηση δύο (1) έτους τουλάχιστον.
12 Τα  προσφερόμενα  είδη  πρέπει  να  είναι  καινούρια  και  σε  καμιά  περίπτωση  μεταχειρισμένα  ή

επισκευασμένα.
13 Γίνονται αποδεκτές προσφορές και με διαφορετικές συσκευασίες από τις ζητούμενες.
14 Γίνονται αποδεκτές προσφορές και για επιμέρους ζητούμενα είδη και για όλη την ποσότητα.
15 Πέραν  της  κύριας  προσφοράς  γίνονται  δεκτές  εναλλακτικές  προσφορές,  όχι  περισσότερες  της  μιας.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

             ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


