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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
      1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
   ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   : ΑΓ. ΘΩΜΑ   17 – ΓΟΥ∆Η                   Αθήνα 6-9-2010 
  ΤΑΧ.ΚΩ∆ΙΚΑΣ : 115 27 
  ΤΜΗΜΑ       : Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ                   Αρ. πρωτ.:12050 
  ΓΡΑΦΕΙΟ     : Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΥΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ    : 210-7456550 
  FAX         : 210-7798342 
  e-mail      : promithion@laiko.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 

Αρ. διακήρυξης 61/2010 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

ΕΠΙΚΙΝ∆YNΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαµηλότερη τιµή  
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία:21 Σεπτεµβρίου 2010 

Ηµέρα:Τρίτη 
΄Ωρα:12:30 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

Τρίτη  7 Σεπτεµβρίου    2010 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρωην  ΥΠΑΝ) 01009-88000 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  
15.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτηµα Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτηµα Α 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Ένα έτος 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες του 
Νοσοκοµείου 

ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ   
ΚΑΝΟΝΙΚΗ                

ΝΟΜΙΣΜΑ  
ΕΥΡΩ 

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 Ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες 
από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Ναι 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙ∆ΟΣ Ναι  
Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ  
Τον συµβασιούχο 

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α. 01/01-02-2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. 9/05-05-2010 (θέµα 14 ο) & 
12/26-05-2010 (θέµα 13ο) 
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Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 
/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  
1.3. 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.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις».  
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις».  
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» .  
1.9. Το Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το 
άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  
1.10. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».  
1.11. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήµερα.  
1.12. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
1.13.Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)  
 1.14 H   αριθµ. Η .Π. 37591/2031Απόφαση (ΦΕΚ 1419/Β 1-10-2003) µέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών 
αποβλήτων από ιατρικές µονάδες. 
1.15 Τον Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση 
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής,  οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών». 
 
2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την µε αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερησίων και 
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερησίων και εβδοµαδιαίων τοπικών 
εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα 
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).  
2.2. Την µε αριθ. ∆Υ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς 
την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εµφυτεύσιµα 
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94).  
2.3. Την µε αριθ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς 
την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά 
Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).  
2.4. 2.5. Την µε αριθ. 1/01-02-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και 
Οικονοµίας, ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία εντάχθηκε  η προµήθεια µε τίτλο «Χαρτοκιβώτια» 
στο ΠΠΥΥ 2010.  
2.5 Την υπ’ αριθµ. 6275/24-6-2010 Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας για την έγκριση διενέργειας του 
παρόντα διαγωνισµού και της παρούσας διακήρυξης  
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       Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ µ ε  
 

1. Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη χορηγητή χαρτοκιβωτίων µεταφοράς 
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο παράρτηµα της παρούσης και το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί δηµοσίως 21 Σεπτεµβρίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:30µ.µ στο γραφείο Προµηθειών του Λαϊκού Νοσοκοµείου (Αγ. Θωµά 17 - Γουδή). 

3. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Σεπτεµβρίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:30µ.µ . 

4. Προσφορές που καταθέτονται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από τον φορέα του διαγωνισµού. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να παραλαµβάνουν  διακηρύξεις από το Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου 
καθηµερινά (εκτός αργιών) και ώρες 08:00 – 14:00. 

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α)  Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
β)  Συνεταιρισµοί, 
γ)  Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 
δ)  Κοινοπραξίες προµηθευτών. 
 
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 και µε τα τµήµατα 
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση στις εφηµερίδες: 

 
1. « ΚΕΡ∆ΟΣ  »  την   Τρίτη  7 Σεπτεµβρίου    2010 
 
2. « Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»  την   Τρίτη  7 Σεπτεµβρίου    2010 

      
3. «ΗΧΩ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ » Τρίτη  7 Σεπτεµβρίου    2010 

 
 

6. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Νοσοκοµείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΙ∆Η ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ      : Λ 07005068      ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. : ΤΕ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   1500             

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 

ΠΡΟΣ  ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ                                         

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                         

1. Τα χαρτοκιβώτια να είναι από υλικό που να αντέχει σε συνθήκες αποθήκευσης  υψηλής 

υγρασίας για διάστηµα µερικών ηµερών µέχρι την τελική τους διάθεση  σε  έκτακτες 

περιπτώσεις.                                                    

2. Τα χαρτοκιβώτια να έχουν µεγάλη αντοχή και να δέχονται περιεχόµενο βάρους   

µεγαλύτερου των 7 κιλών και χωρίς να υφίστανται παραµορφώσεις όταν τοποθετηθούν   

3-4 χαρτοκιβώτια το ένα επάνω στο άλλο.                                

3. Να έχουν χωρητικότητα 40 λίτρα και διαστάσεις 50Χ30Χ30 (΄Υψος Χ Πλάτος Χ Μήκος).                                                                    

4. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι αδιαπέραστα από αιχµηρά αντικείµενα όπως βελόνες, 

χειρουργικά µαχαιρίδια, σπασµένα γυάλινα σωληνάρια κ.λ.π.           

5. Να περιέχουν εσωτερικά σακούλα (σάκο) χρώµατος κόκκινου από    φιλικό στο 

περιβάλλον υλικό (πολυαιθυλένιο όχι P.V.C.) µε αδιάβροχη συρραφή που να εγγυάται την 

στεγανότητα της συσκευασίας.                         

6. Το σύστηµα να είναι µιας χρήσης και φιλικό προς το περιβάλλον και να είναι     εύκολο 

τόσο στο άνοιγµα όσο και στο κλείσιµο και να συνοδεύεται από θερµοπλαστικό κλείστρο.                                                         

7. Το σύστηµα πρέπει να φέρει ειδικές λαβές στο εξωτερικό του µέρος ώστε να    είναι 

δυνατή η µετακίνηση µε ασφάλεια.                                      

8. Τα χαρτοκιβώτια στο εξωτερικό τους µέρος πρέπει  να έχουν ειδική σήµανση  µε το σήµα 

του βιολογικού κινδύνου και να αναγράφουν µε ευδιάκριτο και  ανεξίτηλο τρόπο ότι 

περιέχονται επικίνδυνα Ιατρικά απόβλητα.                

9. Να υπάρχει στο εξωτερικό τους µέρος χώρος αναγραφής της ηµεροµηνίας και    του 

χώρου προέλευσης των αποβλήτων.                                         

10. Να έχουν οδηγίες για το κλείσιµο του κιβωτίου στα Ελληνικά, να αναφέρεται  η χώρα και η 

εταιρεία κατασκευής τους, και να φέρουν το σήµα CE.            
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11. Η εταιρεία κατασκευής των χαρτοκιβωτίων να είναι πιστοποιηµένα κατά ISO   9000 µε 

επίσηµη µετάφραση των πιστοποιητικών.     

12. Τα χαρτοκιβώτια να έχουν χρώµα κόκκινο. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ      : Λ 07005085      ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. : ΤΕ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :    1.500             

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ                                       

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                         

1. Τα χαρτοκιβώτια να είναι από υλικό που να αντέχει σε συνθήκες αποθήκευσης  υψηλής 

υγρασίας για διάστηµα µερικών ηµερών µέχρι την τελική τους διάθεση  σε  έκτακτες 

περιπτώσεις.                                                    

2. Τα χαρτοκιβώτια να έχουν µεγάλη αντοχή και να δέχονται περιεχόµενο βάρους   

µεγαλύτερου των 7 κιλών και χωρίς να υφίστανται παραµορφώσεις όταν τοποθετηθούν   3-

4 χαρτοκιβώτια το ένα επάνω στο άλλο.                                

3. Να έχουν χωρητικότητα 40 λίτρα και διαστάσεις 50Χ30Χ30 (΄Υψος Χ Πλάτος Χ    Μήκος).                                                                    

4. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι αδιαπέραστα από αιχµηρά αντικείµενα όπως   βελόνες, 

χειρουργικά µαχαιρίδια, σπασµένα γυάλινα σωληνάρια κ.λ.π.           

5. Να περιέχουν εσωτερικά σακούλα (σάκο) χρώµατος κίτρινου από    φιλικό στο περιβάλλον 

υλικό (πολυαιθυλένιο όχι P.V.C.) µε αδιάβροχη συρραφή που να εγγυάται την στεγανότητα 

της συσκευασίας.                         

6. Το σύστηµα να είναι µιας χρήσης και φιλικό προς το περιβάλλον και να είναι     εύκολο 

τόσο στο άνοιγµα όσο και στο κλείσιµο και να συνοδεύεται από θερµοπλαστικό κλείστρο.                                                  

7. Το σύστηµα πρέπει να φέρει ειδικές λαβές στο εξωτερικό του µέρος ώστε να    είναι δυνατή 

η µετακίνηση µε ασφάλεια.                                      

8. Τα χαρτοκιβώτια στο εξωτερικό τους µέρος πρέπει  να έχουν ειδική σήµανση  µε το σήµα 

του βιολογικού κινδύνου και να αναγράφουν µε ευδιάκριτο και  ανεξίτηλο τρόπο ότι 

περιέχονται επικίνδυνα Ιατρικά απόβλητα.                

9. Να υπάρχει στο εξωτερικό τους µέρος χώρος αναγραφής της ηµεροµηνίας και    του χώρου 

προέλευσης των αποβλήτων.                                         

10. Να έχουν οδηγίες για το κλείσιµο του κιβωτίου στα Ελληνικά, να αναφέρεται  η χώρα και η 

εταιρεία κατασκευής τους, και να φέρουν το σήµα CE.            

11. Η εταιρεία κατασκευής των χαρτοκιβωτίων να είναι πιστοποιηµένα κατά ISO 9000 µε 

επίσηµη µετάφραση των πιστοποιητικών.         

12. Τα χαρτοκιβώτια να έχουν χρώµα κίτρινο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Τρόπος πληρωµής – ∆ικαιολογητικά 
 

1. Η πληρωµή της αξίας θα γίνεται από το Νοσοκοµείο µε χρηµατικό ένταλµα σε ΕΥΡΩ  µετά 

την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους ύστερα από την  υποβολή 

πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής  παραλαβής από την  αρµόδια προς τούτο συσταθείσα 

επιτροπή   βάσει: 

Α)Τιµολογίου του προµηθευτή 

Β)Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής τους είδους στην αποθήκη 

του Νοσοκοµείου . 

Κατά την πληρωµή του προµηθευτή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 

1)Σε ποσοστό 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ πλέον του νόµιµου τέλους χαρτοσήµου. 

2)2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ, και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου. 

3)4% φόρος εισοδήµατος βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94.  

4)3,5% επί των ειδών που εντάσσονται στο Ε.Π.Π σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3β του 

άρθρου 8 του Ν.2430/10-7-96 156 τ.Α. 

5)2%ο βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07. 

6)2% επί της αξίας των τιµολογίων µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/άρθρο 3 (ΦΕΚ 

134/α/18-7-07) ΚΥΑ 6Α/Γ.Π.οικ.36392/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009. 

2. Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύµβασης καθώς και ενεχυρίαση της, µε την 

 επιφύλαξη   των κειµένων σχετικών διατάξεων του νόµου. 

3. Ως προς τα δικαιολογητικά του τιµολογίου πληρωµής και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία του, 

ισχύουν τα αναφερόµενα στο  άρθρο 35 του Π.∆. 118/07. 

Ο διαγωνιζόµενος µε την κατάθεση της προσφοράς υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού θα 

καταθέτει αντίγραφο της φωτοτυπίας της απόδειξης αγοράς της διακήρυξης. 

Οι προσφορές τεχνικές και οικονοµικές να δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή σε cd  στον 

αντίστοιχο φάκελο της κάθε προσφοράς.                                                                             

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, να υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση µε τις τρεις χαµηλότερες τιµές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 

προσφέρονται, στα άλλη κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης . 

Οικονοµικές προσφορές ανώτερες από το µέσο όρο των τιµών του προηγούµενου εδαφίου 

απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     
                                   ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΥΠ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ      ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 


