
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Λευκάδα: 14-7-2017
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ                                  Αριθ. Πρωτ.:    4330        
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Διοίκηση 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας 
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-
Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                               ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                       ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ         
Ταχ. Δ/νση: Αρ. Βαλαωρίτου 24
Τηλ: 26453 60269
Φαξ: 26450-25377

Θ  Ε      Μ  Α      :   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ  ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ»
 

Ο   Διοικητής   του  Γενικού  Νοσοκομείου  Λευκάδας   λαμβάνοντας  υπόψη  την 

απόφαση ΔΣ της υπ αρίθμ. Συνεδρίασης 7η/30-6-2017 και θέμα 2ο, και τις ανάγκες  του 

Νοσοκομείου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
τη συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή)  για  την 

προμήθεια:

α. Χαρτοβάμβακα με CPV:33141000-0 για χρονική διάρκεια ενός έτους
β. Ουροσυλλέκτες ενηλίκων & Ουροσυλλέκτες παίδων με CPV: 33141615-4 για 
χρονική διάρκεια ενός έτους

με ύψος πιθανής δαπάνης :  5.613,65 € χωρίς ΦΠΑ,

1

ΑΔΑ: ΨΗ304690ΒΧ-1ΜΙ



όπως στον κατωτέρο «πίνακα 1» παρουσιάζονται:

«πίνακας 1»
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1 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑ
ΚΑΣ

Κgr   2.800

2 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕ
ΚΤΕΣ

ΤΜΧ 14920

3 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕ
ΚΤΕΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΜΧ      100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Φύλλα Διαστάσεων 40χ60 cm (με δυνατότητα απόκλισης +- 5 cm ανά διάσταση) 

από  καλής  ποιότητας  χαρτί,  υπεραπορροφητικό,  πολύ  μαλακό,  κατάλληλο  για  

κλινική και νοσοκομειακή χρήση. Η συσκευασία να είναι αδιάβροχη και ανθεκτική,  

ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ασφαλή  μεταφορά  του  προϊόντος  και  η  απόλυτη  

προστασία του από τυχόν επιμολύνσεις. Βάρος χαρτοβάμβακα 18  gr/m2 (+- 5%).  

Τέφρα μέγιστη τιμή 1%. Απορροφητικότητα  max 25 sec.

Η συσκευασία να είναι από  5 kg έως 8 kg  

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

• Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής

• Το είδος του περιεχομένου

• Η ημερομηνία παραγωγής

• Ο αριθμός παρτίδας

• Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)

• Ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας 

• Η ένδειξη κρατικό είδος με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη

2. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
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Ουροσυλλέκτες απλοί μιας χρήσης των 2000 cc , ανθεκτικοί με ισχυρή συγκόλληση  

περιφερειακά και  ιδιαίτερα στο σημείο  ένωσης του σωλήνα με τον ασκό περισυλλογής,  

διαφανείς, με βαθμονόμηση, με σωλήνα από υλικό μη τοξικό, με ευκρινή διαγράμμιση ανά  

100 cc, με βαλβίδα μη παλινδρόμησης και σωλήνα 80 εκ - 100 εκ. με καπάκι.

Να διαθέτουν τρύπες, ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας.

3. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΑΙΔΩΝ

Ουροσυλλέκτες   παιδικοί   αποστειρωμένοι  μιας  χρήσης με  διπλό θάλαμο συλλογής  

ούρων  και  βαλβίδα  μη  επιστροφής.  Κατάλληλος  για  αγόρια  και  κορίτσια,  που  

προσαρμόζεται ανατομικά ανάμεσα στα πόδια. Να αποκλείεται η επιμόλυνση του δείγματος  

από κόπρανα. Να διαθέτει σημείο λήψης δείγματος για την αποφυγή διαφυγής  ούρων και  

της επιμόλυνσης. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να είναι υποαλλεργική και ισχυρή.  

Παρακαλούμε  όπως  αποστείλετε  κλειστές  σφραγισμένες  προσφορές  για  την 

προμήθεια των ανωτέρο ειδών από τις 14/7/2017 έως και τις 24/7/2017 στις 10:00μ.μ. στη 

γραμματεία  του  Νοσοκομείου.  Οι  προσφορές  θα  ανοιχτούν  στις  24/7/2017  και  ώρα 
12:00π.μ. στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου.

Ό ρ ο ι   σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  

1.  Οι  προσφορές  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένες  χωρίς  σβησίματα,  προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα.  Θα  φέρουν  τον  τίτλο  της 

εταιρείας  ή  του  ιδιώτη  και  θα  απευθύνονται  προς  την  υπηρεσία  που  διενεργεί  την 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. Επιπλέον θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και 

τον τίτλο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο 

εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. 

2.  Οι  προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο,  στον οποίο θα περιέχονται 

τρεις (3) υποφάκελοι, που ο πρώτος θα περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ο 

δεύτερος την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο τρίτος την  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

3. Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή το σύνολο των αιτούμενων υλικών.

4.Στα δικαιολογητικά συμμετοχής απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων 

που  θα  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  του  άρθρου  73 

παράγραφος  1,2,4  και  άρθρο  74  του  Ν.  4412/16  (ποινικό  μητρώο,  ασφαλιστική  και 

φορολογική ενημερότητα). Αυτά είναι δυνατόν να αντικατασταθούν και με μια υπεύθυνη 
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δήλωση  του νόμου 105 που θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων δε βρίσκεται σε καμμία εκ 

των περιπτώσεων αποκλεισμού του άρθρου 73, παράγραφος 1,2,4 του Ν 4412/16.

Ωστόσο,  ο  ανάδοχος  ή  οι  ανάδοχοι,  οφείλουν  να  τα  προσκομίσουν  πριν  την 
υπογραφή της σύμβασης.
5. Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να εναρμονίζονται στο υπόδειγμα της οικονομικής 

προσφοράς (πίνακα 1), σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.  Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που 

τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και 

ο αντίστοιχος κωδικός.

7. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο προσφέρων  υποχρεούται με την προσφορά του να 

δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο  οποίο υπάγεται το είδος).  

8.  Η  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία 

απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε  συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

9. Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού.

10. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα.

11. Ο  προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, 

να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (όπως στο παράρτημα 1), το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης 

κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση 

καλής  εκτέλεσης της  σύµβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την  εφαρµογή 

όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου 

του  έργου  έναντι  του  αναδόχου.  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  πρέπει  να  είναι 

µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από τον χρόνο λήξης της σύµβασης.

12. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

η  σύµβαση  (παράρτημα  2).  ∆εν  χωρεί  οποιαδήποτε  διαπραγµάτευση  στο  κείµενο  της 

σύµβασης, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του 

προµηθευτή.  Για  τη  σύµβαση  που  θα  υπογραφεί  θα  υπάρχει  δικαίωµα  µονοµερούς 

δίµηνης  παράτασης  εκ  µέρους  της  Υπηρεσίας   ή  παράτασης ίσης  µε  την  ισχύ  της 
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σύµβασης, µε απόφαση αιτιολογηµένη του ∆.Σ., µε τη σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου 

και  µε  τους  ίδιους  όρους  και  τιµές  της  κατακύρωσης.  Για  κάθε  µήνα  παράτασης  της 

σύµβασης η δαπάνη  θα είναι αντίστοιχη , κατά µηνιαία αναλογία, µε την δαπάνη η οποία 

αναφέρεται στη σύµβαση. 

13. Το Νοσοκομείο διατηρεί το  δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των 
υπό προμήθεια ειδών να αυξομειώσει τις ζητούμενες ποσότητες κατά ποσοστό 30% 
σε  περίπτωση  μεγαλύτερης  ποσότητας  ή  50%  στην  περίπτωση  μικρότερης 
ποσότητας ή να αναστείλει την προμήθεια όταν τα είδη χορηγηθούν από κρατική 
υπηρεσία ή συναφθούν συμβάσεις από αυτή.
14.  Η  πληρωμή  του  προμηθευτή  θα  γίνει  σε  διάστημα  εξήντα  (60)  ημερών  μετά  την 

παράδοση  και  την  οριστική  παραλαβή  με  χρηματικό  ένταλμα  και  με  βάση  τα  νόμιμα 

δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

15.  Οι  προσφέροντες  υποχρεωτικά  θα  αναγράφουν  στην  προσφορά  τους  ότι  έλαβαν 

γνώση των όρων της πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την 

υποβολή της προσφοράς.

16. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει  στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
17. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.
18. Η αποσφράγιση των προσφορών (Δικαιολογητικά συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική) 

θα γίνει ενιαία. 

19.  Οι  προσφέροντες  θα  πρέπει  να  συνοδεύουν τη  προσφορά τους  µε  δείγµατα  των 

προσφερόµενων ειδών, προκειµένου για την καλύτερη αξιολόγηση από την επιτροπή.

Η ανωτέρω πρόσκληση θα αναρτηθεί στo diavgeia.gov.gr.  και  στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου.

               Ο
 ΔIOIΚHΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚOMEIΟΥ 

  ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας : ..…………………………..
Κατάστημα : ………………………………………..
(Διεύθυνση – τηλέφωνα -  fax )      Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς :

Διοίκηση 6ης Υγειονομικής ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου 
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρ. Βαλαωρίτη 24  Τ.Κ 31100

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ….……… ΕΥΡΩ …………………………..……..

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  
παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  υπέρ  της  εταιρείας  ………………………………………..Δ/νση 
…………………………………………………………. μέχρι του ποσού των …………..ΕΥΡΩ (και ολογράφως) το οποίο καλύπτει το 5% της 
συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ………........…. ΕΥΡΩ για την καλή εκτέλεση  από αυτήν των όρων της με αριθμό ………σύμβασης που  
υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια  ………………..για κάλυψη αναγκών της αρ. διακήρυξης στο  .........    

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας  
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή  
σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και δύο μήνες από την λήξη της σύμβασης, οπότε γίνεται  
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το  
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 
                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής 

Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

     Λευκάδα ……….

    Αριθ. Πρωτ.:………….      

ΣΥΜΒΑΣΗ    υπ’αριθμ. …………………. 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
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ΚΑΙ 

ΤΗΣ ………….………………. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………………. 

Συμβατικού Τιμήματος …… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στη Λευκάδα σήμερα …………………ημέρα ……………………… και ώρα 10η π.μ στα γραφεία του νοσοκομείου μεταξύ 
του διοικητή του νοσοκομείου κ……………………… που εκπροσωπεί νόμιμα το Νοσοκομείο με την ιδιότητα του αυτή και 
της εταιρείας: ………………………………………………………….  ,     συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα εξής:

   Ο πρώτος των συμβαλλόμενων διοικητής του νοσοκομείου,  έχοντας υπόψη του την αριθ. …….η συνεδρίαση 
θέμα……….ο /…………  απόφαση του  Δ. Σ  του νοσοκομείου αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλόμενων την προμήθεια 
«………………………..» όπως μειοδότησε.

Ισχύς σύμβασης από ………………έως  ………………………. 

   1. Τόπος υπογραφής της σύμβασης ορίζεται το Γ. Ν Λευκάδας και προς διευκόλυνση των εταιρειών που εδρεύουν 
μακράν  της  πόλης  της  Λευκάδας  είναι  δυνατόν  να  υπογράφεται  η  σύμβαση  (εάν  το  επιθυμούν  οι  εταιρείες)  αφού 
αποσταλεί στην έδρα της εταιρείας με έξοδα της.
   2. Χρόνος υπογραφής ορίζεται (όπως ο Ν. 4412/2016 προβλέπει) σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας. 
   3. Συμβαλλόμενα μέρη είναι για το νοσοκομείο ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο διοικητής του Νοσοκομείου  …………….. 
…………………………… για  δε την εταιρεία ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..

   4. Το είδος που κατακυρώθηκε στην δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία που θα προμηθεύει το νοσοκομείο είναι: 

……………………………………………………………………………………ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με  ………. ΦΠΑ

5. Η εταιρεία υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου η δικαιολογητικού που απαιτείται 
και θα ζητείται από το τμήμα οικονομικού του νοσοκομείου. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής την οποία πρέπει να  
εκδώσετε ανέρχεται στο ποσό των   …………………€.
   6. Η τιμή του είδους που θα προμηθεύεται το νοσοκομείο είναι η τιμή που ρητά και κατηγορηματικά αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 της σύμβασης αυτής.  
   7. Τόπος παράδοσης του είδους ορίζεται οι αποθήκες υλικού της διαχείρισης του νοσοκομείου καθώς και κάθε  άλλος 
τόπος μέσα στο νοσοκομείο που θα υποδεικνύεται στην εταιρεία σας   από τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου.
   8. Τρόπος παράδοσης: Το είδος θα παραδίδεται στο νοσοκομείο όπως αναφέρεται παραπάνω συσκευασμένα και με 
έξοδα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες του νοσοκομείου.
   9. Χρόνος   παράδοσης  του είδους ορίζεται σε (4) τέσσερις ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και 
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του νοσοκομείου μας. 
   10. Τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι οι προδιαγραφές που ζητήθηκαν με την αριθ …………………. διακήρυξη 
του διαγωνισμού και οι οποίες σαφώς και αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική προσφορά της εταιρείας (Αρ. 54, 94  Ν. 
4412/2016). 
   11.  Οι  εγγυήσεις  για  την  παράδοση-παραλαβή  και  καλή  λειτουργία  των  προμηθευόμενων  ειδών  έχει 
ως εξής :Η εταιρεία σας υποχρεούται  να παραδίδει τα είδη σε άριστη κατάσταση με έξοδα της μέχρι τις αποθήκες υλικού 
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του νοσοκομείου και εγγυάται για την καλή τους κατάσταση  και λειτουργία, ύστερα από την παραλαβή τους από τα 
αρμόδια όργανα.
   12. Τρόπος πληρωμής του είδους ύστερα από την οριστική του ποιοτική και ποσοτική παραλαβή με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος για όλο το συμβατικό ποσό και χρόνος πληρωμής του είδους είναι ο καθοριζόμενος από το Ν. 
2469/1997. Στα συμβατικά είδη γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
   13. Αναπροσαρμογή του τιμήματος δεν μπορεί να γίνει για κανένα λόγο.
   14. Προβλεπόμενες ρήτρες ως εξής : Κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης και σε περίπτωση που το 
προσκομισθέν είδος δεν είναι σύμφωνο με αυτήν ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα μέρες από την 
κοινοποίηση σχετικού εγγράφου να αντικαθιστά το είδος με άλλο σύμφωνα με τη σύμβαση και πάντα με έξοδα της 
εταιρείας του.  Όποιος δεν θα συμμορφώνεται με τα παραπάνω θα κηρύσσεται έκπτωτος εφαρμοζόμενων όλων των 
διατάξεων του Αρ. 160 του Ν. 4412/2016.
   15. Τρόπος επίλυσης για τυχόν διαφορές που ήθελαν προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων,  ισχύουν ρητά όλες οι 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει από την εφαρμογή της σύμβασης αυτής, και 
δεν τακτοποιηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων Λευκάδας.
    16. Ορίζεται με τη σύμβαση αυτή ότι αντί της προσφυγής στα δικαστήρια όπως αναφέρεται παραπάνω, είναι δυνατή η 
προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία οι αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους 
χωρίς να αναιρείται η προηγούμενη παράγραφος αριθμ.15 της σύμβασης αυτής . 
   17. Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εταιρειών ως προς τη σύμβαση αυτή ισχύουν και θα εφαρμόζονται όλες οι  
διατάξεις του Ν.  4412/2016.
   18.  Με  τη  σύμβαση αυτή  τέλος  ορίζεται  και  πάλι  ότι  έχουν  ισχύ  και  θα  εφαρμόζονται   οι  όροι  της  διακήρυξης  
……………….. 
   19. Το κείμενο της σύμβασης αυτής κατισχύει κάθε άλλου κειμένου σύμφωνα με όλα όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016.
   20. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα διαβάστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και  υπογράφεται, ένα δε  
αντίγραφο παίρνει ο  συμβαλλόμενος και τα άλλα δυο παραμένουν στα αρχεία του νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ               

                                                                                                                                       ΜΙΧΑΣ Σ.  ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ               
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