
    ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ  ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

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

2. ε πεξηπηώζεηο εηδώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ ηεο Δ.Π.Τ, νη 

πξνζθεξόκελεο ηηκέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο ηνπ 
παξαηεξεηεξίνπ. Τπνρξεωηηθά ζε θάζε πξνζθεξόκελν είδνο λα αλαγξάθεηαη εάλ ην 

πξνζθεξόκελν είδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ ηεο Δ.Π.Τ θαη ν α/α ηνπ 
παξαηεξεηεξίνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην είδνο ή όρη. 

Αλ ην πιηθό δελ είλαη θαηαρωξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ ηεο ΔΠΤ, νη πξνκεζεπηέο ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάηωζη ζηνηρεία: 
1. Καηεγνξία θαη πεξηγξαθή πιηθνύ 

2. CPV 
3. GMDN 

4. REF Number 

5. Κωδηθόο ΔΚΑΠΣΤ 
6. Κωδικός είδοσς εηαιρείας 

7. Καηαζθεπαζηηθόο νίθνο 
8. Να δειώλεηαη όηη όια ηα πξνζθεξόκελα είδε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο CΔ & 

ISO. 

3. Ο πξνζθέξωλ δέρεηαη, όηη ζε πεξίπηωζε πνπ αλαδεηρζεί πξνκεζεπηήο ζε είδε ηνπ παξαθάηω 
πίλαθα, δεζκεύεηαη λα παξαδώζεη ηηο δεηνύκελεο πνζόηεηεο εληόο (20) εκεξώλ από ηε 

δηαβίβαζε ζρεηηθήο παξαγγειίαο από ηα αξκόδηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ  
(ππεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986(Α΄ 75), όπωο εθάζηνηε ηζρύεη) 

4. ε πεξίπηωζε πνπ δελ παξαδνζνύλ νη δεηνύκελεο πνζόηεηεο εληόο ηωλ παξαπάλω ρξνληθώλ 

νξίωλ ζα εθαξκόδνληαη νη πξνβιεπόκελεο από ην Π.Γ 118/07 θπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε 
παξάδνζε. 

5. Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ νη παξαθάηω θξαηήζεηο : 

α)Κξάηεζε 2% Τπέξ Οξγαληζκώλ Ψπρηθήο Τγείαο  ζύκθωλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ 
Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17.03.2009 ΚΤΑ (ΦΔΚ 545 Β’ /24-3-’09) 

β)Με θάζε πιεξωκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 
θόξνπ εηζνδήκαηνο 4%επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ(άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 όπωο ηζρύεη) 

β) Κξάηεζε 0,06%Τπέξ ηνπ ΔΑΑΓΗΤ  
γ)Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3%επί ηνπ πνζνύ ηεο αλωηέξω θξάηεζεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη 
ΟΓΑ 20% 

δ) Κξάηεζε 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ(άξζξν 350 Ν.4412/16 παξάγξ. 3-Α΄147) 

6. Η θαηαθύξωζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή αλά δεηνύκελν είδνο γηα όζεο 

πξνζθνξέο πιεξνύλ ηηο ειάρηζηεο δεηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην 

αξρείν ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (όπνπ απηό ππάξρεη). 

7. Να επιζσναθθεί ηλεκηρονικά ζε αρτείο pdf  η ηετνοοικονομική προζθορά. 

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

δηαγωληζκνύ. 

9. Θα ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζπλνδεπόκελε από πξνζπέθηνπο γηα ηελ ζωζηή 
αμηνιόγεζε. Η ηερληθή πεξηγξαθή ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξωο κε ηα εγρεηξίδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

10. Θα δειώλεηαη ην εξγνζηάζην παξαγωγήο θαη πξνέιεπζεο ηωλ εηδώλ, θαζώο θαη ηε ζπζθεπαζία 

ηνπ πξνϊόληνο. 

11. Όια ηα πξνζθεξόκελα είδε λα ζπλνδεύνληαη από εγγύεζε δύν (2) εηώλ ηνπιάρηζηνλ. 

12. Σα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα θαη ζε θακηά πεξίπηωζε κεηαρεηξηζκέλα ή 
επηζθεπαζκέλα. 
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