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      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &   ΠΡΑΞΗ: 751
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     ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ  ΑΙΓΑΙΟΥ                     ΑΔΑΜ: 
   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                 ΜΥΤΙΛΗΝΗ  15-03-23
         «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»                                 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:3772
                                                   

                               ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ  ΣΥΛΛΟΓΗ 
                               ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15 /2023

                                    
       ΕΙΔΟΣ:  Συντήρηση και επισκευή της πισίνας στο ΚΕΦΙΑΠ

                                                              
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ημερομηνία  
ανάρτησης στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Ημερομηνία 
αναρτησης στο site 
του Νοσοκομείου

ΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ

15-03-2023   15-03-2023
   

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.1. Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις»

1.2. Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας
των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»

1.3. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων»

1.4. Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.»

1.5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και  Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ).»

1.6. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος»στο 
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

1.7. Το Ν.3886/2010  περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), 
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

1.8. Την υπ’ αριθμ.4η/07-03-2023  (θέμα 9ο)   απόφαση Δ.Σ.  του Γεν. 
Νοσοκομείου Μυτιλήνης
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                   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών, σε ΕΥΡΩ
ελεύθερο,  με κριτήριο  κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για  την ανάθεση
συντήρησης  και επισκευής της πισίνας στο ΚΕΦΙΑΠ για δύο (2) έτη.

Ο  Διαγωνισμός  θα  γίνει  ύστερα  από  προθεσμία  10  τουλάχιστον
ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής
στη Διαύγεια στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Site του Νοσοκομείου.

    Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στον  Διαγωνισμό  πρέπει  να
υποβάλλουν  δακτυλογραφημένη  προσφορά  στην  Ελληνική  γλώσσα  με
αντίγραφα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
  

                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Διαγωνισμός                               Συλλογή  σε ΕΥΡΩ( € )

 Αντικείµενο                                    Συντήρησης   και επισκευής της πισίνας στο 
                                          ΚΕΦΙΑΠ Λέσβου   
                                                        CPV: 50514200-3            
                                                 Τόπος Παράδοσης  Νοσοκομείο  Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ηµεροµηνία, τόπος και ώρα    Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

 διενέργειας του διαγωνισµού       Γραφείο Προμηθειών
                                                       

                                                        Ημερ. 28-03-2023
      Ώρα:  11.00 

Προθεσµία Υποβολής                   Ημερ. 27-03-2023

Προσφορών                          Ώρα: 14.30

Προϋπολογισθείσα δαπάνη         Ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α.  

ΚΑΕ:  0863.01                                 6.000,00 €                                      

Προϋπολογισµός που βαρύνει   Τακτικός Προϋπολογισµός 

Νόµισµα    ΕΥΡΩ

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών   365  ηµέρες  

Αναθέτουσα αρχή και Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Αρµόδιος υπάλληλος για ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες                                 τηλ.2251026390
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

1. Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016
Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και   Υπηρεσιών  όπως
τροποποιήθηκε και  ισχύει.(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).».

2. Στην  Οικονομική  προσφορά  θα  αναφέρεται  η  αντίστοιχη  τιμή  και  ο  
κωδικός  του  είδους  στο  Παρατηρητήριο  Τιμών,  όταν  δεν  υπάρχει
αντιστοιχία αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.

3. Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισμού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά, οι

τεχνικές προσφορές  καθώς και  τα  δείγματα (όπου ζητούνται)  όλων των

εταιρειών  που  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  είναι  αποδεκτά  ,  θα  γίνεται

παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού αποσφράγιση και των

οικονομικών προσφορών(άρθρο 117 παρ.4 του Ν4412/2016)  προκειμένου να

εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των

διαγωνισμών. 

4. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα  
πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού
διαγωνισμού (άρθρο 92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) μέσα στον οποίο
τοποθετούνται τρείς επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  (χωριστός  σφραγισμένος
φάκελος) ο οποίος επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει τα
δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 ήτοι:

      1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως
        εκάστοτε ισχύει (σύμφωνα με το υπόδειγμα).  

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος  ή του
υποψηφίου Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
3.  Παραστατικό  εκπροσώπησης  μόνο  αν οι  οικονομικοί  φορείς
συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους  (άρθρο 93 Ν.4412/2016).

 
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός  σφραγισμένος
φάκελος)  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  περιέχει  στοιχεία  (προσπέκτους,
εγχειρίδια)  της  Τεχνικής  Προσφοράς  του  Υποψήφιου  Προμηθευτή
όπως  αυτά  ορίζονται  στο  άρθρο  94  του  Ν.4412/2016  και  τη
συμμόρφωση  στις  απαιτούμενες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της
παρούσας Διακήρυξης  (με  παραπομπές).  Σημειώνεται  ότι  επί  ποινή
απόρριψης  στο  φάκελο  αυτό  δεν  πρέπει  να  περιλαμβάνονται
οικονομικά στοιχεία.
 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία  της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν,  λόγω  του  μεγάλου  όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και  τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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Γ.   ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός
σφραγισμένος  φάκελος)  περιλαμβάνει  τα  στοιχεία  της  Οικονομικής
Προσφοράς  του  Υποψήφιου  προμηθευτή  όπως  αυτά  ορίζονται  στο
άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.
   Η  προσφορά  και  τα  άλλα  στοιχεία  που  θα  τη  συνοδεύουν  θα  
υποβληθούν  σε  δύο  (2)  αντίτυπα  (ένα  (1)  πρωτότυπο  και  ένα  (1)
αντίγραφο.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της
σύμβασης  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  στην  έκδοση  εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 4% της συμβατικής αξίας πλέον
Φ.Π.Α.  (άρθρο  72  Ν.4412/2016),  καθώς  και  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν.4412/2016).

1.Στο  διαγωνισμό   δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές.  Σε  περίπτωση
υποβολής  τους  απορρίπτονται,  ως  απαράδεκτες.  Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα  απορρίπτεται η
προσφορά στο σύνολό της.  

2 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

3.Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διετή διάρκεια. 
Το  Νοσοκομείο με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του  κατόπιν  απόλυτης   και  αιτιολογημένης  κρίσης  του,  διατηρεί  το
δικαίωμα λύσεως της σύμβασης.  Η διακοπή της σύμβασης θα είναι
υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία  η  οποία  θα παραιτείται  ρητά
από κάθε αξίωση ή απαίτηση.

4.Ο προμηθευτής  που  δεν  προέρχεται  μέσα  στην  προθεσμία  που  του
ορίστηκε  να  υπογράψει  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει  από αυτήν,  με  απόφαση Διοικητικού
συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Εκτός  από  τις  κυρώσεις  που  προβλέπονται  στο  Κανονισμό
Προμηθειών του  Δημοσίου  ο  χορηγητής  ευθύνεται  και  για  κάθε  μια
ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του νοσοκομείου από την μη
εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Ο  Προμηθευτής  δεν  δικαιούται  να  μεταβιβάσει  ή  εκχωρήσει  τη
Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του.

6. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
ιδίως  δε  οι  διατάξεις  του  Ν.2286/1995,  του  Ν.4412/2016   και  των
άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995,Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι
οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

                                                                                                                            
                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
               
                                                                                                                            

                                                                       ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  συντήρηση  κι  επισκευή  της
πισίνας  του  ΚΕΦΙΑΠ  ΛΕΣΒΟΥ.  Η  πισίνα  του  Κέντρου  έχει  τα  παρακάτω
χαρακτηριστικά:

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SKIMMER
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ:   2
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ:  3HP
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:  ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ

  Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου

α) Ο Ανάδοχος θα προσέρχεται στο ΚΕΦΙΑΠ για τη συντήρηση κι 
επισκευή της πισίνας δύο φορές το μήνα και θα εκτελεί τις παρακάτω 
εργασίες :
-Έλεγχος αντλιών . Δωρεάν συντήρηση αντλίας (το ΚΕΦΙΑΠ θα χρεώνεται 
μόνο τα ανταλλακτικά).
-Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα πισίνας προβολέων.
-Έλεγχος μεμβράνης.
-Χημικός καθαρισμός Φίλτρου Άμμου.
-Καθαρισμό φίλτρων, έλεγχο PH και CL και προσθήκη χημικών.
-Τήρηση Βιβλίου Καταγραφής όλων των διαδικασιών ελέγχου και 
συντήρησης.
-Έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων της πισίνας.

β)  Κατά  τους  μήνες  Ιούλιο  και  Αύγουστο  όπου  θα  διακόπτεται  η
λειτουργία  της  πισίνας,   θα  πραγματοποιείται  από  τον  ανάδοχο  η  ετήσια
συντήρηση όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της πισίνας.

γ) Ο Ανάδοχος εγγυάται την ανταπόκριση εντός 48 ωρών  μετά από 
ειδοποίηση του ΚΕΦΙΑΠ Λέσβου σε έκτακτες περιπτώσεις όπου προκύψει 
βλάβη.

δ)  Τα  χημικά  προϊόντα  τα  οποία  θα  χρησιμοποιούνται  για  την
απολύμανση  της  κολυμβητικής  δεξαμενής,   θα  βαρύνουν  τον  ανάδοχο. Η
ποιότητα  του  νερού  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  το  άρθρο  15  της
Υγειονομικής διάταξης Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β). Η μέτρηση του υπολείμματος
χλωρίου στο νερό της δεξαμενής θα γίνεται  χρωματομετρικά με την μέθοδο
DPD (Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη) και θα κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7mg/l,
ώστε να αποφεύγεται η χρήση της επικίνδυνης ουσίας ορθοτολιδίνης.
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                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

      Μυτιλήνη  σήμερα                      μεταξύ  αφ΄  ενός  του  κ.
……………………………………………….  που  παρίσταται  και  ενεργεί  ως
Διοικητής  του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειμένη περίπτωση ,
εκπροσωπεί  νόμιμα  το  Ίδρυμα   και  αφετέρου  της  εταιρείας
………………………………….  (δ/νση
…………………………………………………… τηλ.            ,  ΑΦΜ               )
που εκπροσωπείται νόμιμα από τον                            , συμφωνήθηκαν και
συνομολογήθηκαν τα παρακάτω :
     Μετά  από  το  ………………….  διαγωνισμό  που  διενεργήθηκε  στις
………………… για την προμήθεια ………………………………………………..
η  ως  άνω   εταιρεία  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.
………………………..απόφαση  του  Δ.Σ.  αναλαμβάνει  την  προμήθεια  στο
Νοσοκομείο.

Α) Ανάθεση συντήρησης   και επισκευής της πισίνας στο ΚΕΦΙΑΠ Λέσβου για
ένα έτος.

Β)Τιμή  χωρίς ΦΠΑ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει  την παράδοση του ως άνω ειδών  ή μέρος
αυτού  πέραν  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υποχρεούται  στην
καταβολή προστίμου προς το Νοσοκομείο  σύμφωνα  Π.Δ.4412/2016.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5
και βάση ΦΕΚ αριθμ.φύλ.107.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με
επιταγή της Τράπεζας βάση θεωρημένου τακτικού χρηματικού εντάλματος
πληρωμής αφού προσκομίσει :
α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη της σύμβασης είναι εντός παρατηρητηρίου
τιμών (κωδ.- τιμή μονάδος) την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας. 
Σε περίπτωση που τα είδη είναι εκτός, θα αναφέρονται οι λόγοι (π.χ διαφ.
τεχνικές προδιαγραφές) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο  προμηθευτής  κατά  την  πληρωμή  επιβαρύνεται  με  τις  παρακάτω
κρατήσεις :
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 -  Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση
του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του
Ν.3846/11.5.2010
 - Φόρος προμηθευτών 8%
 - Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1%
 - ΧΑΡΤ/ΜΟ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 3% επί Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 
 - ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η διάρκεια σύμβασης που είναι για δύο (2)  έτη .
       Το  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  ισχυρότερο  από  κάθε  άλλο  κείμενο
σχετικό  με  το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.

Σε  περίπτωση  υπογραφής  σύμβασης  είτε  Περιφερειακά  είτε  από  το
Υπουργείο Ανάπτυξης, το Νοσοκομείο  λύει αζημίως την σύμβαση πριν από
την λήξη αυτής,  χωρίς  την συναίνεση του προμηθευτή και  χωρίς  αυτός να
μπορεί να προβάλει καμία αξίωση έναντι αυτού ή του Δημοσίου. 

Επί         διαφωνίας         η         διαφορά         θα         λύνεται         από         τα         Ελληνικά         Δικαστήρια         και  
συγκεκριμένα         τα Δικαστήρια         Μυτιλήνη  ς    ,         σύμφωνα         με         την         κείμενη         Ελληνική  
Νομοθεσί  α      ,         εφαρμοστέο         δε         δίκαιο είναι     πάντοτε         το     Ελληνικ  ό  .  

       Η ως άνω σύμβαση διέπεται από τους όρους του Ν. 4412/2016 και τον
Ν.2286/95.

      Λαμβανομένων υπόψη των όρων και συμφωνιών που περιέχονται στην
από …………………………………………διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία
μαζί  με την από …………………………………….. προσφορά του ανωτέρου
αναδειχθέντος μειοδότη και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων  της
διακήρυξης του διαγωνισμού, των διατάξεων του Νόμου και των συνθηκών
εκτέλεσης  της  σύμβασης,  αποτελούν  μαζί  ένα  ενιαίο  αδιαίρετο  και
αναπόσπαστο σύνολο της σύμβασης.

       Σύμφωνα με τους όρους της από …………………….. διακήρυξης του
διαγωνισμού επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθμ. …………………
εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης   ευρώ  ………………..€  αρ…………
Τράπεζα………….ημερ. έκδοσης…………………. 

  Η ως άνω εγγυητική να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.
  Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται. 

                                               ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας:                                                         

Κατάστημα :                                                      ( Δ/νση-Οδός-Αριθμός-ΤΚ-

FAX):

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς

(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)      

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσης

εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  ,  παραιτούμενοι  του

δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ#

€ #  υπέρ της Εταιρίας                               Δ/ΝΣΗ          

Δια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφησομένης συμβάσεως για την

προμήθεια             σύμφωνα με την υπ`αριθμ.           Δ/ξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη

δήλωσή  σας,  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρος  μας  αντίρρηση  ή

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό

έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα

μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν

δοθεί  (στο  Δημόσιο  και  ΝΠΔΔ),  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα

να εκδίδουμε.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά 
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τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει 
τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες.          

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
          
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): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2): 
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι 
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:
i. Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης ………………………….
ii. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης 
iii. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 
iv. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της 
παρούσας διακήρυξης 
v. Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στην παρούσα διακήρυξη 
vi. Είμαι σε θέση εφόσον ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση να παράσχω κάθε 
δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που
περιλαμβάνονται στην προσφορά. 
vii. Αποδέχομαι ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι δώδεκα (12) 
μήνες. 
Ημερομηνία:       /        /           
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(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.
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη 
της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα
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