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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  

3ες ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ                                                       

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» 

ΦΟΡΔΑ:Ν.ΚΟΕΑΝΖ 

                                    

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ                                                       Κοδάλε: 20-09-2018 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ                                                  Αρηζκ.πρωη. : 9615 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 24613 52727 - 887                            

FAX: 24613 52638                                                                  Προς:  ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

                                                                                                                                  

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ (2) 

ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΩΝ ΑΝΣΛΗΩΝ ΔΠΑΚΡΗΒΟΤ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΩΝ,  ΣΟΤ Γ. Ν. 

«ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ΦΟΡΔΑ Ν.ΚΟΕΑΝΖ 

 

 (Προϋποιογηζκός 5.000,00€ ζσκπερ. ΦΠΑ 24%) 
 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ. 342/13-08-

2018, απφθαζε ηνπ Γ.. (AΓΑ: ΧΝΞ54690Β-ΘΦ, ΑΓΑΜ: 18REQ003601325) θαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο:  

1. Σνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/4-4-2005, ηεχρνο Α΄) «Δζληθφ ζχζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

2. Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010). 

3. Σεο αξηζκ.Π1/3305 η.β. ΦΔΚ 1789/12-11-2010 «χλαςε εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 

(παξ.5,12,13 θαη 16) ηνπ Ν.2286/95.  

4. Σνπ  N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)». 

5. Tελ ππ’ αξηζκ. 9466/17-09-2018, κε ΑΓΑ: 663Μ4690Β-ΟΧΞ, αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη 

δέζκεπζε πίζησζεο (α/α:1434). 

         Πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα δχν (2) 

νγθνκεηξηθψλ αληιηψλ επαθξηβνχο ρνξήγεζε πγξψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ  Γ. Ν.«Μακάηζεην»-

«Μπνδνζάθεην»,  θνξέαο: Ννζνθνκείν Κνδάλεο «ΜΑΜΑΣΔΗΟ», πξνυπνινγηζκνχ 5.000,00€ 

ζσκπερ. ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 

     Ζ αποζθράγηζε θαη ο έιεγτος ηωλ προζθορώλ ζα γίλεη εληαία τωρίς δηάθρηζε ζηαδίωλ από 

ηελ αρκόδηα επηηροπή ηοσ Νοζοθοκείοσ,  ζηης 03-10-2018 εκέρα Σεηάρηε θαη ώρα 12:00 π.κ. 
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ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

      Γηθαίσκα πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν.4412/2016, έρνπλ νη αλαθεξφκελνη 

θαησηέξσ εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί,  

 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

       Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα 

πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

                                                    ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
   

1. Να είλαη ζπλερνχο έγρπζεο  θαηάιιειε γηα θάξκαθα πγξψλ δηαιπκάησλ κε ξπζκηδφκελε 

ξνή απφ 0,1 έσο 1200 ml / h,  κε ελζσκαησκέλν αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην γηα 

γξήγνξε επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ  ξπζκνχ έγρπζεο. 

 

2. Να ιεηηνπξγεί κε 220 V/50 Hz αιιά θαη κε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία  δηάξθεηαο 

απηνλνκίαο ηνπιάρηζηνλ 12 σξψλ (ζε ξνή 125ml/hr), λα είλαη κηθξνχ βάξνπο  ≤ 0,5 θηιψλ  

 

3. Να έρεη επαλάγλσζηε έγρξσκε νζφλε. 

 

4. Να έρεη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ‘’ bolus ‘’ δφζεο. 

 

5. Ζ αθξίβεηα ζηε ρνξήγεζε λα κελ ππεξβαίλεη ην +5% θαη λα δηαζέηεη δηάθνξεο δηθιίδεο 

αζθαιείαο (alarm) πνπ  λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο φπσο: 

-απνθφξηηζεο κπαηαξίαο 

-ηέινπο ρνξήγεζεο 

-εζθαικέλεο ηνπνζέηεζεο γξακκήο 

-θαηάζηαζε αλακνλήο 

-απφθξαμεο γξακκήο κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ νξίνπ ζπλαγεξκνχ απφ πεξίπνπ 100 

έσο 1400 mmhg  

- χπαξμεο αέξα ζηε γξακκή 
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6. Να έρεη δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ΄΄ βηβιηνζήθεο θαξκάθσλ ΄΄  κε δνζνινγία 

ρνξήγεζεο βάζε ηνπ βάξνο αζζελή ηνπιάρηζηνλ ζηηο παξαθάησ κνλάδεο: mcg/kg/min, 

mcg/kg/hr, mg/kg/min, mg/kg/hr, U/kg/min, U/kg/hr mU/kg/min mU/kg/hr. 

 

7. Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελε ππνδνρή γηα ζχλδεζε ζε ηξνρήιαην ζηαηφ. 

 

8. Να δηαζέηεη απαξαηηήησο CE mark θαη λα πιεξνί ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. 

 

9. Όια ηα αλσηέξσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απνδεηθλχνληαη απαξαηηήησο κε παξαπνκπέο 

ζηα επίζεκα θπιιάδηα  ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.  

 

10. Να παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν εηψλ.  

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

   

   Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά, ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο, Γηεχζπλζε:  Κ.ΜΑΜΑΣΗΟΤ 1 ΣΚ 50131 ΚΟΕΑΝΖ, 

κέρξη ηελ  02-10-2018 εκέρα Σρίηε θαη ώρα 12:00 π.κ.                                 

   ε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζα αλαγξάθεηαη: 

 ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», ν ηίηινο «ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ ΔΠΑΚΡΗΒΟΤ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ,  

ν ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα: «Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ – 

ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ»   ΦΟΡΔΑ:  Ν. Κνδάλεο» θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

        Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ' νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία 

καο κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο 

λα απνζθξαγηζηνχλ.  

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζπληαγκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, (θπξίσο θάθεινο) ν νπνίνο ζα πεξηέρεη δχν (2) επηκέξνπο αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΩΝ:  

 

Α. «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη: 

α)  «ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»  πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο 

πξνζθνξάο  απαξαίηεηα ζε δχν αληίγξαθα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ 

θσηναληίγξαθν, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε. 

β) «ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 

  Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο εγθαίξσο 

θαη πξνζεθφλησο ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΡΡΗΦΖ,  ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο: 

1. Βεβαίσζε απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην, κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππφ παξνρή 
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ππεξεζίεο. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη: 

- Να δειψλεη ν ππνςήθηνο φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, είλαη 

θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο). 

- Γελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

- Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

- Γελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. 

- Όηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπ ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα.  

- Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ηεο 

νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

- Ζ πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα δηάζηεκα εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ. 

- Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηεο Πξφζθιεζεο. 

3. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.  Η υποχρζωςη αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτώςεισ 

εταιρειών περιοριςμζνησ ευθφνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτώςεισ ανωνφμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθφνοντα 

Σφμβουλο, καθώσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου. 

4. Φορολογική Ενημερότητα. 

5. Αςφαλιςτική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

Β. «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»: 

     

     ε μερσξηζηφ θάθειν ζα θαηαηεζεί ε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζε δχν (2) αληίηππα 

πξσηφηππν θαη αληίγξαθν. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία 

πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε.  

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζηελ Πξφζθιεζε.  

Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, 

αζθάιηζηξα, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα 

αλαθέξεηαη ρσξηζηά.  

Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ προϋποιογηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη. 
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  Επιςημαίνεται ότι: 

1. Τα ξενόγλωςςα πιςτοποιητικϊ πρϋπει να εύναι μεταφραςμϋνα ςτην ελληνικό και 

επικυρωμϋνα από το Υπουργεύο Εξωτερικών ό από επύςημο μεταφραςτικό γραφεύο ό 

από δικηγορικό γραφεύο. Στα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ 

εφαρμόζεται η Συνθόκη τησ Χϊγησ, τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 

(Α 188). Προςκομύζονται πρωτότυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα ό ευκρινό 

φωτοαντύγραφα αυτών, ςύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

2. Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ πρϋπει να ϋχουν αληθϋσ και ακριβϋσ περιεχόμενο, ϊλλωσ 

επιφϋρουν κυρώςεισ. 

Η ανϊδειξη του προμηθευτό θα γύνει με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον 

ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψό προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τησ τιμόσ 

(χαμηλότερη τιμή).  

Στην περύπτωςη κατϊθεςησ  προςφορών  με την ύδια ακριβώσ τιμό αυτϋσ 

θεωρούνται ιςότιμεσ.  

Στην περύπτωςη αυτό η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ 

των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται 

ενώπιον του αρμοδύου ςυλλογικού οργϊνου και παρουςύα των οικονομικών φορϋων. 

Προςφορϋσ αόριςτεσ, εναλλακτικϋσ, ανεπύδεκτεσ εκτύμηςησ ό υπό αύρεςη 

απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Επύςησ, απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ οι 

προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ 

Πρόςκληςησ, καθόςον αποτελούν όλεσ απαρϊβατουσ όρουσ. 

Παραλαβή : η ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό θα διενεργηθεύ ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 208 του Ν.4412/2016 από Επιτροπό η οπούα θα ςυγκροτηθεύ από το Διοικητό 

του Νοςοκομεύου ςύμφωνα με το ϊρθρο 221 του Ν.4412/2016 , η οπούα αφού 

ελϋγξει την ποιότητα, ποςότητα και λοιπϊ ςτοιχεύα αυτών, θα ςυντϊξει Πρωτόκολλο 

Παραλαβόσ. 

Πληρωμή:  Η δαπϊνη θα βαρύνει τισ πιςτώςεισ του τακτικού προώπολογιςμού του 

Νοςοκομεύου Κοζϊνησ (ΚΑΕ 1311). 

Η πληρωμό θα γύνει υπό τον όρο ότι δε ςυντρϋχει περύπτωςη επιβολόσ προςτύμου ό 

ϊλλων οικονομικών κυρώςεων εισ βϊροσ του αναδόχου. 

Η πληρωμό θα γύνει ςε ευρώ (€), μετϊ από προηγούμενη θεώρηςη των ςχετικών 

χρηματικών ενταλμϊτων πληρωμόσ από τον αρμόδιο Επύτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρύου. 
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Κρατήςεισ:  Τον προμηθευτό βαρύνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ που ιςχύουν ό θα 

επιβληθούν, η παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ, όπωσ κϊθε φορϊ αυτό 

προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, καθώσ και κϊθε δαπϊνη απαιτούμενη για 

την ολοκλόρωςη τησ προμόθειασ, πλην του Φ.Π.Α., ο οπούοσ βαρύνει το Νοςοκομεύο. 

Για ότι δεν προβλϋπεται ςτην παρούςα ςύμβαςη, εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών 

του Δημοςύου διατϊξεισ (Ν.4412/2016). Η εφαρμογό των διατϊξεων αυτών δεν 

αποκλεύει την ϊςκηςη ϊλλων δικαιωμϊτων του Νοςοκομεύου, που απορρϋουν από 

τισ ςυναφεύσ με τη ςύμβαςη διατϊξεισ του Αςτικού Κώδικα και τησ λοιπόσ 

ιςχύουςασ νομοθεςύασ. 

Κϊθε διαφορϊ που όθελε προκύψει μεταξύ του αναδόχου και του Νοςοκομεύου, ςτα 

πλαύςια τησ ςύμβαςησ, θα γύνει προςπϊθεια να επιλυθεύ με φιλικό διακανονιςμό, 

πϊντα μϋςα ςτα πλαύςια των κειμϋνων διατϊξεων και τησ ςύμβαςησ. Σε περύπτωςη 

αποτυχύασ αυτόσ τησ προςπϊθειασ, αρμόδια για την επύλυςη του θϋματοσ εύναι τα 

Δικαςτόρια Κοζϊνησ. 

    

 

                                                                                             Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ  

 

 

                       

                                                                                        ΓΔΩΡΓΗΟ ΥΗΩΣΗΓΖ            
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