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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 32/2015 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Οίκου 

ELEKTA –Μοντέλο: Presice) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

Προϋπολογισθείσης δαπάνης: 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΈΒΡΟΥ –ΦΟΡΕΑΣ: Π.Γ.Ν. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

 

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

1.2. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.  

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.   

1.5. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ.19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95(Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) « Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες 

Διατάξεις».  

1.6. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).  

1.7. Το  Ν. 2362/95 άρθρο 83 παρ. 1 που αφορά στην σύναψη δημοσίων συμβάσεων, όπου 

ορίζονται τα όρια των διαγωνισμών. 

1.8. Του Ν 3867/2010 ( ΦΕΚ Α΄128/03-08-2010) άρθρο 27 παράγραφος 11 «Εποπτεία ιδιωτικής 

ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.» 

1.9. Την υπ΄αριθμ. 35130/739 υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291/Β/11-08-

2010 και αφορά στην αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρο 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργου. 

1.10. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10). 

1.11. Την υπ. Αριθμ. Θ42/Δ.Σ27/23-11-2012 απόφαση του Δ.Σ με την οποία εγκρίνονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές. 

1.12. Την υπ. αριθμ. Θ21/29η Συνεδρίαση/19-03-2013 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

1.13. Την υπ. αριθμ. Διακήρυξη 27/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

με  αντικείμενο  την  παροχή υπηρεσιών συντήρησης στον Γραμμικό Επιταχυντή του Π.Γ.Ν. 

 

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ: Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 

ΤΗΛ.: 25513-53421 FAX : 25513-53409 

e-mail: pelefteriadis@pgna.gr 
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Έβρου-φορέας Αλεξανδρούπολης,για χρονικό διάστρημα έξι (6) μηνών, έναντι τιμήματος 

35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

1.14. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού. 

1.15. Τα υπ.αριθμ.18456/29-09-2015 & 18844/02-10-2015 επισυναπτόμενα έγγραφα της 

εταιρείας ELECTA ΕΠΕ με τα οποία επισημαίνεται το γεγονός ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

35.000,00€ του εν λόγω διαγωνισμού επαρκεί για τέσσερις (4) μήνες. 

1.16. Την υπ. αριθμ. Θ60/Δ.Σ22/29-10-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ με την οποία 

αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού με  αντικείμενο  την  παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης στον Γραμμικό Επιταχυντή του Π.Γ.Ν. Έβρου-φορέας 

Αλεξανδρούπολης,για χρονικό διάστρημα τεσσάρων (4) μηνών, έναντι τιμήματος 35.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Οίκου ELEKTA –Μοντέλο Presice) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜEΡOMHΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜEΡOMHΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Πρωτοκόλλου 

του Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης 

Μέχρι την 17/11/2015 

ημέρα Τρίτη και ώρα 

15:00 μ.μ 

Τμήμα 

Προμηθειών 

του Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολ

ης 

Τετάρτη 

18/11/2015 και ώρα 

12:30 μ.μ. 

 

        Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά τις 17/11/2015 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 15:00 μ.μ. είναι εκπρόθεσμες και  επιστρέφονται  χωρίς να  αποσφραγισθούν. 

 

Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο 

κρατήσεις και οι οποίες έχουν ως εξής: 
        

1 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας  

 & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134Α /18-

06-2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ. 77 

παρ.1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 

για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων 

0,10% 

 

 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) και Ν 

2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 8% 

φόρος εισοδήματος. 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το 

Νοσοκομείο. 

 Τα έξοδα  μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης ειδών και μετάβασης συνεργείων από και προς 

το Νοσοκομείο βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στις 02-11-2015 για δημοσίευση στις 

παρακάτω Ελληνικές εφημερίδες: 

  Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ: 

    1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ  2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

  Β) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ: 

             1. ΓΝΩΜΗ     2. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ  3.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ 
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 Στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, για   

δημοσίευση στις 02-11-2015. 

  Στα Επιμελητήρια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αλεξ/πόλης και στον ΕΟΜΜΕΧ.   

  Στο πρόγραμμα Δι@ύγεια.   

 

  Για ότι δεv προβλέπεται από τη παρούσα διακήρυξη ισχύουν oι διατάξεις περί προμηθειών 

τoυ Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

            

                O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ 

 

 

 

                                 Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

      

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 Α) Έλληνες Πολίτες 

 Β) Αλλοδαποί 

 Γ) Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

 Δ) Συνεταιρισμοί 

 

2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

       Οι υποψήφιοι ανάδοχοι,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους 

στο φάκελο τους, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει συμπληρωμένη, (Η Υπεύθυνη Δήλωση διατίθεται προς συμπλήρωση στο τέλος της 

Διακήρυξης). 

β) Παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

γ) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν απαιτείται 

Διευκρίνιση: Όσον αφορά για τα  Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά, οι 

απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο στις περιπτώσεις 

Α.Ε. 

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων 

και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα: 

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτού. 

 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε 

συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά  

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας 

και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της 

εταιρίας. 

Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

δ)  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των 

προσφορών. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «η/οι ασφαλιστική/ές ενημερότητα/ες 

αφορούν  τα  ασφαλιστικά  ταμεία,  στα  οποία  υποχρεούται  η  εταιρεία  να  καταβάλλει 

εισφορές». 
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στ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής είναι: 

 φυσικά πρόσωπα 

 ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

 Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. 

 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

ζ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 

 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  

 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  

η) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).  

θ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. 

 

 Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 

απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος 

καταγωγής ή προέλευσης.  Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

3. Οδηγίες – τρόπος υποβολής προσφορών 

Η προσφορά υποβάλλεται (Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική και Οικονομική προσφορά) 

σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 

118/2007). 

Τα οικονομικά στοιχεία - Οικονομική προσφορά τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στο κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.4.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.4.2 Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου δηλ.«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΈΒΡΟΥ 

–ΦΟΡΕΑΣ: Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». 

1.4.3 Ο αριθμός της διακήρυξης 32/2015. 

1.4.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 18-11-2015. 

 

Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλωθεί στην  προσφορά  και 

e- mail επικοινωνίας των ενδιαφερομένων. 

 

  Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε 

αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά - δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι δύο (2) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από 

τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

διακήρυξη. 
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Αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές καθώς και αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, 

εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους  της διακήρυξης δεν γίνονται 

δεκτές. 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. 

 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη 

για τη σύγκριση των προσφορών. ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ. 

Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 

υπογεγραμμένη σε κάθε φύλλο την προσφορά τους. Επίσης, απαιτείται επί ποινή 

αποκλεισμού να υπάρχει συνεχής αρίθμηση σε κάθε φύλλο τόσο της τεχνικής όσο και 

της οικονομικής προσφοράς καθώς και των δικαιολογητικών συμμετοχής.   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετασχόντων στις προσφορές και στα δικαιολογητικά 

με δικαίωμα λήψης μόνο γνώσης αυτών, ορίζεται αυστηρά σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες 

από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 

Αυτός που θα ανακηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την 

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

4. Τρόπος πληρωμής  

4.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά την οριστική ποιοτική και  ποσοτική 

παραλαβή του εν λόγω έργου και μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι η κατάθεση από τον 

ανάδοχο 

Α) Τιμολογίου 

Β) Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Γ) Πρακτικό Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής του έργου που έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της Σύμβασης, υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί. 

4.2. Χρόνος εξόφλησης: εντός ενενήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο του έργου. 

4.3 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

4.4 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υπο-

βληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου. 

4.5 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 

ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την 

εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 

παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, 

που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές κ.λ.π.). 

 

5. Χρόνος ισχύος σύμβασης 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για τέσσερις (4) μήνες, αρχόμενης από την 

ημερομηνία υπογραφής της.  

Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν την λήξη της εφόσον για τις εν λόγω 

υπηρεσίες  υπογραφεί σύμβαση από Δημόσια Υπηρεσία ή από αρμόδιο Υπουργείο ή από Υ.ΠΕ. . 
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Επίσης η ισχύς της σύμβασης που θα υπογραφεί θα παύσει αυτομάτως και χωρίς καμία 

υποχρέωση του Νοσοκομείου έναντι του αναδόχου σε περίπτωση αντικατάστασης του Γραμμικού 

Επιταχυντή που λειτουργεί στο Νοσοκομείο, είτε μέσω διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού, είτε 

μέσω δωρεάς ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου προμήθειας. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται 

εισαγωγικά στη διακήρυξη, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. 

 

6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

             Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος vα  

καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

7.  Κυρώσεις σε βάρος του προμηθευτή 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για 

κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από την μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της 

σχετικής Σύμβασης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ: 

ELEKTA ΜΟΝΤΕΛΟ:  PRESICE   
  

 

 Προγραμματισμένος αριθμός Συντηρήσεων – Ελέγχων καλής λειτουργίας εγκατεστημένου 

εξοπλισμού, βάσει κατασκευαστικού οίκου. Απεριόριστος αριθμός εκτάκτων κλήσεων για 

επισκευαστική συντήρηση του εξοπλισμού, λόγω βλαβών, συμπεριλαμβανομένων και των 

ανταλλακτικών. 

 

Να περιλαμβάνονται οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τις επισκέψεις 

προγραμματισμένης συντήρησης οι οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο προληπτικής 

συντήρησης του συστήματος και στις οποίες θα περιλαμβάνονται: 

1. Έλεγχος κανονικής και ομαλής λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

κατασκευαστικού Οίκου. 

2. Έλεγχος ηλεκτρονικών επαφών και συνδέσεων καλωδίων του συστήματος. 

3. Καθαρισμός του συστήματος. 

4. Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος, με 

δυνατότητα άμεσης επανεγκατάστασης του σε περίπτωση βλάβης. 

5. Έλεγχος του Hardware του συστήματος μέσω διαγνωστικών τεστ. 

6. Εγκατάσταση υποχρεωτικών αναβαθμίσεων ή/και βελτιώσεων λογισμικού (Software   

     Updates).  

7. Συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών.  

8. Συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων Software & Updates. 

9. Έγγραφη δέσμευση της αναδόχου Εταιρείας, για την προμήθεια γνήσιων 

 ανταλλακτικών, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα του  συμβολαίου συντήρησης.  

10.  Απεριόριστος αριθμός επανορθωτικών συντηρήσεων 

11. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει ISO. 

12. Κατάθεση Πιστοποιητικών Εκπαιδεύσεων του προσωπικού (Μηχανικών), της 

 προσφέρουσας εταιρείας στον διαγωνισμό,  από τον Κατασκευαστικό Οίκο, επί του 

 ζητηθέντος εγκατεστημένου Εξοπλισμού.  

13. Ο χρόνος ανταπόκρισης προς έλεγχο τυχόν βλαβών ορίζεται σε 24 ώρες με αποστολή 

τεχνικού. 

14. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών που θα συνέβαιναν πέραν από τις προκαθορισμένες 

ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης, η "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" υποχρεούται να μεριμνήσει για 

την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και τη  τοποθέτηση όλων των αναγκαίων 

πιθανών ανταλλακτικών μετά από τη λήψη  της  σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής 

ειδοποίησης. 

15. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του    "ΦΟΡΕΑ – 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"  και κατ’ εξαίρεση σε δισεπίλυτες βλάβες στα εργαστήρια της 

"ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ", κατά την κρίση των Τεχνικών της Συντηρήτριας και της Βιοϊατρικής. Οι 

ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης  θα συμφωνούνται 

με το αρμόδιο τμήμα του “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ” ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή 

εκμετάλλευση του “νεκρού” χρόνου των μηχανημάτων. 

16. Η "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών 

συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το 

Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ"  από την Προϊσταμένη 

του Τμήματος  ή από την αναπληρώτρια αυτής, ή από τον υπεύθυνο Ιατρό ή τον 

αντικαταστάτη του,  κι από τον υπεύθυνο του Τμήματος της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 

"ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"  στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται 

για το "ΙΔΡΥΜΑ". 

17.  Να κατατεθεί κατάλογος συμβάσεων σε αντίστοιχα μηχανήματα του οίκου που διατηρεί η 

"ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" στο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.  

18.    Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ εταιρεία, να βεβαιώνει τη δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού του 

 ιατρικού μηχανήματος, όταν αυτό είναι διαθέσιμα από τον κατασκευαστικό οίκο.  

19. Απαραίτητα οι ενέργειες συντήρησης περιλαμβάνουν:  

 - Έλεγχο λειτουργίας εντός τεχνικών προδιαγραφών,  

 -          Καθαρισμούς,  

 -          Ευθυγραμμίσεις εάν υπάρχουν,   
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 -          Λιπάνσεις μηχανικών μερών εάν υπάρχουν,  

 -          Επαληθεύσεις στις χρήσεις λογισμικού, 

 - Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας,  

 -          Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων ή επαναφορά παραμέτρων στις  

 προδιαγεγραμμένες ανοχές,  

 -          Αναγκαίες ρυθμίσεις,  

 -          Δοκιμές του Μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας. 

20.  Για τη συντήρηση του ζητηθέντος Ιατρικού Μηχανήματος τον οποίο προσφέρει ο 

υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) Μηχανικούς στο 

προσωπικό του. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατάσταση τεχνικού 

προσωπικού. Για τους Μηχανικούς αυτούς να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης 

από τον κατασκευαστικό οίκο. Να περιγραφούν αναλυτικά τα μέτρα που λαμβάνει και η 

υποδομή που διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος, για την αποτελεσματική υποστήριξη των 

συστημάτων, των οποίων τη συντήρηση προσφέρει. Ιδιαίτερα θα αξιολογηθεί και η 

ύπαρξη Μηχανικών, με έδρα τη Βόρειο Ελλάδα, συστήματα επικοινωνίας με τον 

κατασκευαστικό οίκο, πάγια ειδικά όργανα μετρήσεων, δυνατότητα τηλε-υποστήριξης 

(remote service), κατά προτίμηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2015 ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

 

Σελίδα 9 από 15 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

         

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 

 

                            Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 

 

Προς το Γ.Ν. «…………………………» (πλήρη στοιχεία) 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 

για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  

 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός  

…………………….. αριθ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως 

αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας 

…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …../2015 διακήρυξης του  Γ.Ν. 

«……………………….») και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση 

ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 

10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ …………………….... 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ 

της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… 

…………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, 

ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,  

να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις 

ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει 

οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα 

ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτόσημου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της.       

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    

  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ….. 

Αξίας : ……….με το ΦΠΑ (23%). 

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ –ΦΟΡΕΑΣ:Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ELEKTA ΜΟΝΤΕΛΟ: PRESICE ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.  

 

 

     Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα ΧΧ-ΧΧ-2015, οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ. Δ. 

ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Διοικητής του Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ., εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα 

το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Π.Γ.Ν.Ε.) και αφετέρου, η εταιρεία 

………………………….., με έδρα: ………………….  Διεύθυνση: ………………………… Αριθμός: 

……………….. Τηλ: ……………………… Fax: ……………………, ΑΦΜ: …………………………. 

νομίμως εκπροσωπούμενη, έχοντας υπόψη : 

 

1. Την αριθμ 32/2015 Διακήρυξη του Π.Γ.Ν. Έβρου –φορέας: Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 

2. Την υπ’ αριθμ …………………………………………. απόφαση του Δ.Σ. με την οποία κατακυρώνεται η  

αριθ. πρωτ. ………………………  προσφορά της ανωτέρω εταιρείας. 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω : 

   

      Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος για 

συντομία θα ονομάζεται στο εξής «Ανάδοχος», το έργο της συντήρησης του Γραμμικού Επιταχυντή 

του οίκου ELEKTA, μοντέλο PRESICE που βρίσκεται εγκατεστημένος στο Π.Γ.Ν. Έβρου –φορέας: 

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, όπως περιγράφεται  στη διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και στη 

προσφορά του αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, με τους 

κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για τέσσερις (4) μήνες, αρχόμενης από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν την λήξη της εφόσον για τις εν λόγω υπηρεσίες 

υπογραφεί σύμβαση από Δημόσια Υπηρεσία ή από αρμόδιο Υπουργείο ή από Υ.ΠΕ. . Επίσης η 

ισχύς της σύμβασης που θα υπογραφεί θα παύσει αυτομάτως και χωρίς καμία υποχρέωση του 

Νοσοκομείου έναντι του αναδόχου σε περίπτωση αντικατάστασης του Γραμμικού Επιταχυντή που 

λειτουργεί στο Νοσοκομείο, είτε μέσω διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού, είτε μέσω δωρεάς ή 

οποιουδήποτε άλλου τρόπου προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται βάσει των κατωτέρω τεχνικών 

προδιαγραφών: 

                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ:Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
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  Προγραμματισμένος αριθμός Συντηρήσεων – Ελέγχων καλής λειτουργίας 

εγκατεστημένου εξοπλισμού, βάσει κατασκευαστικού οίκου. Απεριόριστος αριθμός 

εκτάκτων κλήσεων για επισκευαστική συντήρηση του εξοπλισμού, λόγω βλαβών, 

συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών. 

 

Να περιλαμβάνονται οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τις επισκέψεις 

προγραμματισμένης συντήρησης οι οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο προληπτικής 

συντήρησης του συστήματος και στις οποίες θα περιλαμβάνονται: 

1. Έλεγχος κανονικής και ομαλής λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

κατασκευαστικού Οίκου. 

2. Έλεγχος ηλεκτρονικών επαφών και συνδέσεων καλωδίων του συστήματος. 

3. Καθαρισμός του συστήματος. 

4. Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος, με 

δυνατότητα άμεσης επανεγκατάστασής του σε περίπτωση βλάβης. 

5. Έλεγχος του Hardware του συστήματος μέσω διαγνωστικών τεστ. 

6. Εγκατάσταση υποχρεωτικών αναβαθμίσεων ή/και βελτιώσεων λογισμικού (Software   

     Updates).  

7. Συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών.  

8. Συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων Software & Updates. 

9. Έγγραφη δέσμευση της αναδόχου Εταιρείας, για την προμήθεια γνήσιων 

 ανταλλακτικών, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα του  συμβολαίου συντήρησης.  

10.  Απεριόριστος αριθμός επανορθωτικών συντηρήσεων 

11. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει ISO. 

12. Κατάθεση Πιστοποιητικών Εκπαιδεύσεων του προσωπικού (Μηχανικών), της 

 προσφέρουσας εταιρείας στον διαγωνισμό,  από τον Κατασκευαστικό Οίκο, επί του 

 ζητηθέντος εγκατεστημένου Εξοπλισμού.  

13. Ο χρόνος ανταπόκρισης προς έλεγχο τυχόν βλαβών ορίζεται σε 24 ώρες με αποστολή 

τεχνικού. 

14. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών που θα συνέβαιναν πέραν από τις προκαθορισμένες 

ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης, η "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" υποχρεούται να μεριμνήσει για 

την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και τη  τοποθέτηση όλων των αναγκαίων 

πιθανών ανταλλακτικών μετά από τη λήψη  της  σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής 

ειδοποίησης. 

15. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του    "ΦΟΡΕΑ – 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"  και κατ’ εξαίρεση σε δισεπίλυτες βλάβες στα εργαστήρια της 

"ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ", κατά την κρίση των Τεχνικών της Συντηρήτριας και της Βιοϊατρικής. Οι 

ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης  θα συμφωνούνται 

με το αρμόδιο τμήμα του “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ” ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή 

εκμετάλλευση του “νεκρού” χρόνου των μηχανημάτων. 

16. Η "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών 

συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το 

Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ"  από την Προϊσταμένη 

του Τμήματος  ή από την αναπληρώτρια αυτής, ή από τον υπεύθυνο Ιατρό ή τον 

αντικαταστάτη του,  κι από τον υπεύθυνο του Τμήματος της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 

"ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"  στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται 

για το "ΙΔΡΥΜΑ". 

17.  Να κατατεθεί κατάλογος συμβάσεων σε αντίστοιχα μηχανήματα του οίκου που διατηρεί η 

"ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" στο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.  

18.    Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ εταιρεία, να βεβαιώνει τη δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού του 

 ιατρικού μηχανήματος, όταν αυτό είναι διαθέσιμα από τον κατασκευαστικό οίκο.  

19. Απαραίτητα οι ενέργειες συντήρησης περιλαμβάνουν:  

 - Έλεγχο λειτουργίας εντός τεχνικών προδιαγραφών,  

 -          Καθαρισμούς,  

 -          Ευθυγραμμίσεις εάν υπάρχουν,   

 -          Λιπάνσεις μηχανικών μερών εάν υπάρχουν,  

 -          Επαληθεύσεις στις χρήσεις λογισμικού, 

 - Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας,  

 -          Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων ή επαναφορά παραμέτρων στις  

 προδιαγεγραμμένες ανοχές,  
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 -          Αναγκαίες ρυθμίσεις,  

 -          Δοκιμές του Μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας. 

20. Για τη συντήρηση του ζητηθέντος Ιατρικού Μηχανήματος τον οποίο προσφέρει ο 

υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) Μηχανικούς στο 

προσωπικό του. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατάσταση τεχνικού 

προσωπικού. Για τους Μηχανικούς αυτούς να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης 

από τον κατασκευαστικό οίκο. Να περιγραφούν αναλυτικά τα μέτρα που λαμβάνει και η 

υποδομή που διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος, για την αποτελεσματική υποστήριξη των 

συστημάτων, των οποίων τη συντήρηση προσφέρει. Ιδιαίτερα θα αξιολογηθεί και η 

ύπαρξη Μηχανικών, με έδρα τη Βόρειο Ελλάδα, συστήματα επικοινωνίας με τον 

κατασκευαστικό οίκο, πάγια ειδικά όργανα μετρήσεων, δυνατότητα τηλε-υποστήριξης 

(remote service), κατά προτίμηση. 

 

Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης προκειμένου να εξασφαλίσει το συμφέρον 

του.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της 

διαδικασίας του έργου καθώς και την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας 

σχετικό πρωτόκολλο. 

Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής του εν λόγω έργου, θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής 

προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας σύμβασης. 

Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, 

παρατηρήσεις κλπ.) το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με 

τις ανάλογες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Ε, µε 

βάση την περιγραφή όπως αυτή θα προσδιορίζεται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του 

προσφορά.  

H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δηµόσιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ.(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).  

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  

 

       

1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) και Ν 

2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται 8% φόρος 

εισοδήματος. 

2. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το 

Νοσοκομείο. 

1 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας  

 & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134Α /18-

06-2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ. 77 

παρ.1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/02-03-2011): 

2% 

  

2 Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 

για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων 

0,10% 
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3. Τα έξοδα  μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Η προθεσμία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν 

δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 

7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή  (µη  έγκαιρη  υποβολή  των  αναγκαίων  

δικαιολογητικών, κ.λ.π.).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για 

κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από την μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της 

σχετικής Σύμβασης. 

Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιό του, τον αριθμό της παρούσας 

σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου του 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν.2362/95, Ν.2286/95 και του Π.Δ. 

118/07 καθώς και κάθε μεταγενέστερης διάταξης, όπως επίσης και από τους όρους της 

διακήρυξης του διαγωνισμού και της προσφοράς του αναδόχου, των οποίων τα κείμενα 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την 

αριθμ.χχχχχχχχχχχχχχχχχχ εγγυητική επιστολή ποσού χχχχχχχχχχχχχχχχ Τράπεζας 

χχχχχχχχχχχχχχχχχχ, η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική 

εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 

στην παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των 

οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων απεριορίστως την ευθύνη 

για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον 

αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους 

τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, 

και αφού διαβιβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) 

έμειναν στο Π.Γ.Ν. Έβρου και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):     ΤΗΝ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθμ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 

Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

                                                                                                                             
     

                                                                                                                                                             
Ημερομηνία:..…/……/2015 

                                                                                                                                                                                                     
Ο – Η Δηλ.                                                                                                                                                                  

(Υπογραφή + σφραγίδα) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που 
αφορά …………………………………………….με αριθμ διακ. …………./2015 

 

 

 

  

     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΈΒΡΟΥ.    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

   

   

   

                  Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
      (Σφραγίδα –Υπογραφή –        

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα. 
 

(Συνέχεια από την 1η σελίδα) 
 Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 

περίπτωση (1) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, ήτοι.: 
√   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 
της 98/773/ΔΕΥ του συμβουλίου. 

√   δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.   
 √  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.  
 √  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται  στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 √   Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 √    Για κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων του αγορανομικού κώδικα, σχετικά 
σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 
 δεν τελώ υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 

2,του άρθρου6 του Π.Δ.118/2007. 

 δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920(όπως εκάστοτε ισχύει) ή ειδική εκκαθάριση του 
Ν.1892/1990(Α΄101) (όπως εκάστοτε ισχύει) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

 είμαι εγγεγραμμένος στο επιμελητήριο………………………και το ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού είναι ………………………………………………...……………………… 

 είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος-η ως προς τις υποχρεώσεις μου προς την εφορία και τους 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).Παραθέτω όλους τους φορείς στους οποίου 
καταβάλλω τις εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ήτοι: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..……………………………………………………. 
 δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ.118/2007,κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
 αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των 

παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007,κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του ίδιου Π.Δ. 

 Ο συνεταιρισμός   λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο συνεταιρισμούς ). 
 ότι μέχρι την υποβολή της προσφοράς η επιχείρηση υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση τω 

συμβατικών ή άλλων νομίμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.  
 ότι η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έχω 

λάβει γνώση των όρων της και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 
 ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι μέχρι ………………………………………………….. 

 o εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά. 
 
  

              Ημερομηνία:..…/……/.2015 
 

                                                                                                                                                                                 
                 Ο – Η Δηλ.                                                                                                                                                                        

                 (Υπογραφή + σφραγίδα) 
                                                                                                                                                   


