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ΠΡΟΚΛΗΗ Νο 16/2019
Τποβολόσ οικονομικών προςφορών για την ανϊδειξη αναδόχου Έργου Καθαριότητασ όλων των χώρων του
Νοςοκομεύου, για ϋνα (1) μόνα, με κριτόριο κατακύρωςησ τη ςυμφερότερη από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ
βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό), προώπολογιςμού ϋωσ 70.404,72€ με ΥΠΑ (CPV 90911200-8), ΚΑΕ 0419.01)
Σο Γ.Ν. Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα», με την υπ’ αριθμ. 3/15.02.2019 (Θ.13) (ΑΔΑ:Χ45246906Ψ-ΑΚΧ) απόφαςη του
Διοικητικού του υμβουλύου, αποφϊςιςε την αποςτολό πρόςκληςησ ςτισ εταιρεύεσ που ςυμμετϋχουν ςτον διαγωνιςμό με αρ.
Δ/ξησ 47/17 ΓΕΨΡΓΙΟ ΚΑΣΟ ΕΠΕ, ΤΑΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ-ΦΨΡΨΝ ΑΕ, ΑΝΟΔΙΚΗ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΕ και IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΕ για
υποβολό προςφορϊσ ςχετικϊ με την παροχό υπηρεςιών καθαριότητασ για χρονικό διϊςτημα ενόσ (1) μόνα προώπολογιςμού
ϋωσ 70.404,72€, με τον όρο διακοπόσ τησ ςύμβαςησ ςε περύπτωςη κατακύρωςησ του αποτελϋςματοσ του ετόςιου
διαγωνιςμού πριν την μηνιαύα λόξη τησ. Οι οικονομικϋσ προςφορϋσ που θα κατατεθούν θα πρϋπει να εύναι προςαρμοςμϋνεσ
ςτα νϋα κατώτατα ημερομύςθια τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ 4241/127/30.01.2019 (ΥΕΚ Β΄/173/2019).
Οι εταιρεύεσ ςτισ οπούεσ απευθύνεται η πρόςκληςη εύναι εκεύνεσ που ςυμμετϋχουν ςτον ετόςιο διαγωνιςμό καθαριότητασ με
αριθμό Δ/ξησ 47/17 (ςυςτ.44936). Για την παρούςα πρόςκληςη απαιτεύται η κατϊθεςη οικονομικόσ προςφορϊσ,
ςύμφωνα με το αρ. 2 του παραρτόματοσ Α τησ παρούςασ, και με τη ςυμμετοχό τουσ οι προςκεκλημϋνοι
οικονομικού φορεύσ δϋχονται τουσ όρουσ και προώποθϋςεισ τησ αριθμ. 47/17 Δ/ξησ.
ΣΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ
ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ
Ε..Η.Δ.Η..
13.03.2019 ημϋρα
15.03.2019 ημϋρα
www.promitheus.
01.03.2019
Σετϊρτη
και
ώρα
10.00
Παραςκευό
και ώρα
01.03.2019
gov.gr
μ.μ
10.00 μ.μ
Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατότητα υποβολόσ προςφορϊσ ςτο
ύςτημα. Ο χρόνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω του ςυςτόματοσ βεβαιώνεται
αυτόματα από το ςύςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 6 του Ν. 4155/13
και το ϊρθρο 6 τησ ΤΑ Π1-2390/2013 «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ
Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» Η διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ των προςφορών περιγρϊφεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’.
Σρόποσ υποβολόσ προςφορών
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ
www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.Δ.Η.. μϋχρι και την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παρούςα πρόςκληςη,
ςτην Ελληνικό γλώςςα, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (Υ.Ε.Κ./Α΄/29-05-2013), ςτο
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ϊρθρο 11 τησ Τ.Α. Π1/2390/2013 (Υ.Ε.Κ./Β’/2677/21-10-2013) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του
Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.Δ.Η..)»
Σα ςτοιχεύα του φακϋλου «Οικονομικό προςφορϊ», τα οπούα απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό
ςύμφωνα με τον ν. 4250/2014, προςκομύζονται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη
μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη:
«ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ»
Αρ Πρόςκληςησ: 16/2019 α/α υςτόματοσ: 71328
ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΟΛΩΝ ΣΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ με κριτόριο κατακύρωςησ
την ςυμφερότερη από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη
τιμό).
Ο φϊκελοσ θα πρϋπει να αναγρϊφει την επωνυμύα και διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνςη ηλεκτρονικού
ταχυδρομεύου του υποψόφιου Ανϊδοχου, τον τύτλο του Διαγωνιςμού και τον τύτλο του φακϋλου.
ε περύπτωςη Ένωςησ / Κοινοπραξύασ πρϋπει να αναγρϊφονται η πλόρησ επωνυμύα και διεύθυνςη, καθώσ και αριθμόσ
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου όλων των μελών τησ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΥΟΡΩΝ
Περιεχόμενο προςφορών
1.Περιεχόμενα (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ - τεχνικό προςφορϊ»
Δεν απαιτεύται
2.Περιεχόμενα (υπο)φακϋλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»
Ο Υϊκελοσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», θα περιϋχει, με ποινό αποκλειςμού :
i.
Κατϊςταςη ςτην οπούα να αποτυπώνονται (αρ.68 παρ.1 του Ν. 3863/2010 ) (ΥΕΚ Α΄115/15-7-2010):
α) ο αριθμόσ των εργαζομϋνων που θα απαςχοληθούν ςτο ϋργο
β) οι ημϋρεσ και οι ώρεσ εργαςύασ
γ) η ςυλλογικό ςύμβαςη εργαςύασ ςτην οπούα ςτην οπούα υπϊγονται οι εργαζόμενοι
δ) το ύψοσ του προώπολογιςμϋνου ποςού που αφορϊ πϊςησ φύςεωσ νόμιμεσ αποδοχϋσ αυτών των εργαζομϋνων
ε) το ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προώπολογιςθϋντα ποςϊ.
ςτ) Σα τετραγωνικϊ μϋτρα καθαριςμού ανϊ ϊτομο.
ii.
Σον Πύνακα Ανϊλυςησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ του Παραρτόματοσ Β, για την οπούα θα επιςυνϊπτεται
ανϊλυςη τησ δαπϊνησ για κϊθε κατηγορύα του πύνακα με α.α 1-10 με τον τρόπο υπολογιςμού τουσ λεπτομερώσ.
iii.
Αντύγραφο τησ ςυλλογικόσ ςύμβαςησ εργαςύασ ςτην οπούα υπϊγονται οι εργαζόμενοι.
iv.
Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ςυμμόρφωςησ των προςφερομϋνων τιμών τουσ με
το Παρατηρητόριο Σιμών
v.
Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι ςε περύπτωςη που μειοδοτόςουν θα
προςκομύςουν ϊμεςα τα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ και ςυγκεκριμϋνα εντόσ ϋντεκα (11) ημερών από την
λόψη τησ ςχετικόσ ειδοπούηςησ.
την προςφορϊ πρϋπει να υπολογύζεται εύλογο ποςοςτό διοικητικού κόςτουσ παροχόσ των υπηρεςιών, των
αναλώςιμων, του εργολαβικού κϋρδουσ και των νόμιμων υπϋρ Δημοςύου και τρύτων κρατόςεων.
Η τιμό θα δύδεται ςε ευρώ (€), ωσ μηνιαύο αντϊλλαγμα και θα αναγρϊφεται ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ. την τιμό
περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ τρύτων κρατόςεισ ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη εκτόσ ΥΠΑ. Σο ςυνολικό μηνιαύο τύμημα θα
λαμβϊνεται για την ςύγκριςη τιμών.
Προςφορϋσ που δεν δύνουν τισ τιμϋσ ςε ευρώ ό που καθορύζουν ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νόμιςμα θα απορρύπτονται ωσ
απαρϊδεκτεσ.
Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ διαγωνιζόμενουσ επύ εκατόν εύκοςι (120) μϋρεσ από την επόμενη τησ
αποςφρϊγιςησ, καθώσ και για το χρόνο που οι ςυμμετϋχοντεσ αποδϋχονται να παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ. Προςφορϊ
που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούςα πρόςκληςη απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο μειοδότησ ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη εντόσ ϋντεκα (11) ημερών
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 103 του ν.4412/2016 θα πρϋπει να κατατεθεύ ςε κλειςτό φϊκελο:
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1.
Απόςπαςμα ποινικού μητρώου , ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου πριν από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω
εγγραφόσ ειδοπούηςησ από το οπούο να προκύπτει ότι δεν ϋχουν καταδικαςτεύ με τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη, για
κϊποιο από τα αδικόματα τησ παρ. 1 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016 ότοι ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη ,
δωροδοκύα, ϊπατη, τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, νομιμοπούηςη
εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ , παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων.
2.
Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από αρμόδια κατϊ περύπτωςη αρχό, από το οπούο να προκύπτει ότι κατϊ την
ημερομηνύα τησ ϊνω ειδοπούηςησ εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφορούν ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ (κύριασ και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ τουσ.
3.

Πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ό ΕΒΕΑ από όπου να προκύπτουν τα μϋλη του Δ ό του/των διαχειριςτό/ών

4.Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ του ΕΠΕ ότι δεν ϋχουν εκδοθεύ εισ βϊροσ του οικονομικού φορϋα
πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου ςύμφωνα με την περ. γ τησ παρ. 2 του αρ. 73 του Ν.4412/2016 όπωσ προςτϋθηκε με το αρ. 39
του Ν.4488/17. Όπου δεν εύναι δυνατό η ϋκδοςη του ωσ ϊνω πιςτοποιητικού οι οικονομικού φορεύσ καταθϋτουν την
προβλεπόμενη ϋνορκη βεβαύωςη τησ παρ. 2 του ϊρθρου 80 του Ν.4412/2016
Επιςημαύνεται ότι το Νοςοκομεύο μπορεύ να ζητεύ από προςφϋροντεσ και υποψηφύουσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ
τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό
τησ διαδικαςύασ.
Ο προώπολογιςμόσ του ϋργου για τη διϊρκεια ενόσ (1) μόνα θα ανϋρθει ϋωσ του ποςού των 70.404,72€ €
ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., με τον όρο διακοπόσ τησ ςύμβαςησ ςε περύπτωςη κατακύρωςησ του αποτελϋςματοσ του
ετόςιου διαγωνιςμού πριν την μηνιαύα λόξη τησ. Οι οικονομικϋσ προςφορϋσ που θα κατατεθούν θα πρϋπει να εύναι
προςαρμοςμϋνεσ ςτα νϋα κατώτατα ημερομύςθια τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ 4241/127/30.01.2019 (ΥΕΚ Β΄/173/2019).
Απόφαςη Δ. με αριθμ. Πρωτ. 3/15.02.2019 (θ.13) Α.Δ.Α.: Χ45246906Ψ-ΑΚΧ και ΑΔΑΜ: 19REQ004547629, Απόφαςη
Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ με αριθμ. πρωτ.: 471/28.02.2019 (AΔΑ: ΨΨΝΑ46906Ψ-ΕΥΑ, ΑΔΑΜ: 19REQ004547697) Κ.Α.Ε.
0419.01, καταχωρόθηκε ςτο Βιβλύο Εγκρύςεων και Εντολών τησ Τπηρεςύασ.
Πληροφορύεσ θα δύνονται από το Γραφεύο Προμηθειών του Νοςοκομεύου κατϊ τισ ώρεσ 8:00 - 15:00.
Σϋλοσ, ςασ γνωρύζουμε ότι το Νοςοκομεύο, από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ που θα προκύψει και καθ’ όλη τη διϊρκειϊ τησ,
θα προβαύνει κατϊ την εξόφληςη του κϊθε τιμολογύου, ςτισ μϋχρι ςόμερα αναλογούςεσ νόμιμεσ κρατόςεισ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΙΦΕΙΟΤ

1.

Μικτϋσ αποδοχϋσ προςωπικού (καθαριςτϋσ–
ςτριεσ και επόπτεσ)
( 48 ϊτομα 6ωρα + 8 ϊτομα 6ωρα για ρεπό)

2.

Ειςφορϋσ ΙΚΑ εργοδότου

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ΑΡΙΘΜΟ

ΑΣΟΜΨΝ
(*1)
56

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΝΟΛΙΚΗ

Κόςτοσ
επιδόματοσ
αδεύασ
(περιλαμβανομϋνων και ειςφορών ΙΚΑ του
εργοδότη)
Κόςτοσ δώρων Πϊςχα - Φριςτουγϋννων
(περιλαμβανομϋνων και ειςφορών ΙΚΑ του
εργοδότη)
Επιπλϋον
κόςτοσ
Κυριακών-Αργιών
(περιλαμβανομϋνων και ειςφορών ΙΚΑ του
εργοδότη) 6ωρησ απαςχόληςησ
Επιπλϋον
κόςτοσ
νυχτερινών
(περιλαμβανομϋνων και ειςφορών ΙΚΑ του
εργοδότη) 6ωρησ απαςχόληςησ
(3 ϊτομα 6ωρα + 1 ϊτομο 6ωρο για ρεπό)
Κόςτοσ αντικαταςτατών εργαζομϋνων ςε
κανονικό ϊδεια
Κόςτοσ
εργαλεύων
και
μηχανημϊτων
καθαριςμού
(αποςβϋςεισ,
βλϊβεσ,
ςυντόρηςη)
Κόςτοσ διοικητικόσ υποςτόριξησ, εγγυητικών
επιςτολών, αςφϊλειασ & υγιεινόσ (ΜΑΠ),
λοιπϊ ϋξοδα
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν αναλυτικϊ
και να τεκμηριωθούν κατϊ την κρύςη κϊθε
υποψηφύου αναδόχου
ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΕΡΔΟ
Εργολαβικό κϋρδοσ

11.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΤΧΟ ΝΟΜΙΜΨΝ
ΚΡΑΣΗΕΨΝ
Νόμιμεσ κρατόςεισ επύ τησ αξύασ τιμολογύου

12.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΨΝ ΑΞΙΨΝ (ϊνευ Υ.Π.Α.)
ΤΝΟΛΑ ΑΞΙΨΝ (με Υ.Π.Α.)

13.
14.

* ημεύωςη 1 : Ψσ Αριθμόσ Ατόμων προςδιορύζεται το Πλόθοσ Εργαζομϋνων (περιλαμβανομϋνων των ατόμων ρεπό) που
αντιςτοιχεύ ςτισ απαιτούμενεσ εργατώρεσ και εύναι κοςτολογικϊ ιςοδύναμο και εκφραςμϋνο ςε ϊτομα 6ωρησ απαςχόληςησ
Α.2.1.

Ο παραπϊνω πύνακασ ςυμπληρώνεται (χωρύσ να τροποποιηθεύ η μορφό του) από τουσ υποψόφιουσ
αναδόχουσ, ςύμφωνα με την κεύμενη εργατικό, αςφαλιςτικό και ςχετικό Νομοθεςύα επύ ποινό
απαραδϋκτου τησ προςφορϊσ προςκομύζοντασ ςτο Υϊκελο Οικονομικόσ Προςφορϊσ επικυρωμϋνα
φωτοαντύγραφα τησ προαναφερόμενησ Νομοθεςύασ. Η τιμό για καθϋνα από τα πεδύα του

4

ΑΔΑ: ΩΠΜ346906Ω-004

19PROC004548439 2019-03-01

Α.2.2.
Α.2.3.
Α.2.4.
Α.2.5.

Α.2.6.

Α.2.7.

Α.2.8.

παραπϊνω πύνακα θα εύναι μια και μοναδικό και θα αναλύεται επαρκώσ και με ςαφόνεια ο τρόποσμϋθοδοσ υπολογιςμού-προςδιοριςμού αυτόσ τησ τιμόσ.
Προςφορϊ που δύνει τιμό ςε ςυνϊλλαγμα ό ςε ρότρα ςυναλλϊγματοσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
Προςφορϊ που θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ τιμόσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, ενώ θα πρϋπει να υπϊρχει
ρητό δόλωςη αποδοχόσ όλων των όρων τησ διακόρυξησ καθώσ και τησ ιςχύουςασ Νομοθεςύασ
Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό ό δεν δύδεται ενιαύα τιμό η
προςφορϊ απορρύπτεται ςαν απαρϊδεκτη.
Η υπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτοιχεύα απαραύτητα για την
τεκμηρύωςη των προςφερομϋνων τιμών, οι δε υποψόφιοι ανϊδοχοι υποχρεούνται να παρϋχουν αυτϊ εντόσ
προθεςμύασ πϋντε (5) εργαςύμων ημερών από την ημϋρα που αυτϊ θα ζητηθούν. Η ευθύνη όμωσ για την
ακρύβεια των αναφερομϋνων βαρύνει αποκλειςτικϊ τον ανϊδοχο.
Η υπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτοιχεύα απαραύτητα για την
τεκμηρύωςη των προςφερομϋνων τιμών, οι δε υποψόφιοι ανϊδοχοι υποχρεούνται να παρϋχουν αυτϊ. Η
ευθύνη όμωσ για την ακρύβεια των αναφερομϋνων βαρύνει αποκλειςτικϊ τον υποψόφιο ανϊδοχο
Οποιαδόποτε μεταβολό ςτην ιςχύουςα νομοθεςύα που διϋπει την παρούςα διακόρυξη/ςύμβαςη αφενόσ
εύναι δεςμευτικό για τον ανϊδοχο ο οπούοσ και οφεύλει να εφαρμόςει τισ τυχόν αλλαγϋσ ϊμεςα αφετϋρου
δεν δύναται ςε καμύα περύπτωςη η μεταβολό αυτό να προκαλϋςει οποιαδόποτε πρόςθετη οικονομικό
επιβϊρυνςη για το Νοςοκομεύο.
Η αναγραφό τησ τιμόσ ςε ευρώ μπορεύ να γύνεται με δύο η περιςςότερα δεκαδικϊ ψηφύα (ϊνευ
ορύων) εφόςον χρηςιμοποιεύται ςε ενδιϊμεςουσ υπολογιςμούσ. Σο γενικό ςύνολο
ςτρογγυλοποιεύται ςε δύο δεκαδικϊ ςημεύα προσ τα πϊνω εϊν το τρύτο δεκαδικό ςημεύο εύναι ύςον
ό > του 5 και προσ τα κϊτω ϋνα εύναι < του 5.

ημεύωςη : Ο ανωτϋρω πύνακασ πρϋπει να ςυμπληρωθεύ ( με ποινό αποκλειςμού) ςύμφωνα με το ϊρθρο 68
του Ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 22 του Ν. 4144/2013 και ιςχύει.
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