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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1
η
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 

 

 

                                                                                     Αθήνα: 03-06-16 

                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 11377 

 

                                                                                                  

Λ. Μεσογείων 152, 11527 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΦΗ  

ΤΗΛ: 210-7770700 

FAX: 210-7719982 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την ανάθεση υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ Η/Υ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 14 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 14 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ » CPV 

50300000-8 του Π.Π.Υ.Υ. 2012 προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 27.000,00 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

     Έχοντας υπόψιν: 

 

1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. 

3. Την αριθμ. 3/06-02-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία 

εγκρίθηκε το Π.Π.Υ.Υ. 2012 

4. Την αριθμ. ΚΥΑ  3567/09-05-2012 (ΦΕΚ 1585/10-5-2012 τ.Β΄) 

5. Την αριθμ. 31/6-11-13 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Την  972/25-05-16  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

ΑΔΑ: ( Ω4ΦΨ469069-ΨΤΙ ) 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ Η/Υ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 14 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 14 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ » CPV 50300000-8 προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 27.000,00 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του Π.Π.Υ.Υ. 2012, σύμφωνα με τους  όρους της 

παρούσας. 
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ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ. Ν. Ν Θ. Α. 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Κτήριο Διοίκησης 

Αίθουσα Δ.Σ. 

06-07-16 ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 

 

Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 05-07-16 

ημέρα  Τρίτη   και ώρα 13:00μμ.  

 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται 

αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. 

 

 

Αναλυτικά : 

 

Α.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ    

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

Α/Α       ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

1 9
η
   ΚΛΙΝΙΚΗ SHARP AR 5316 SH  

2 6
η
   ΚΛΙΝΙΚΗ SHARP AR 5316 SH 

3 7
η
   ΚΛΙΝΙΚΗ SHARP AR 5316 SH 

4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΑ KONICA 7115 

5 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ CANON IR 1600 

6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ SHARP AR 5316 SH 

7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ SHARP AR M351U 

8 ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΣ SHARP M700U 

9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SHARP AR M 165 

10 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ SHARP ARM 351 U 

11 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ SHARP AR 5316 SH 

12 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  SHARP AR 5316  

13 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ SHARP AR 206 

14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KONICA 7115 

 

        Β.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ   

             ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α       ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

1 Γ ΠΠ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και finisher, καθώς και  δυνατότητα παραγωγής 

άνω των 40 σελίδων/ λεπτό  

2 ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 

σελίδων / λεπτό  

3 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΞ. 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 

σελίδων / λεπτό  
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4 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 

σελίδων / λεπτό  

5 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 

σελίδων / λεπτό  

6 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 30 

σελίδων / λεπτό 

7 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 

σελίδων / λεπτό  

8 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 

σελίδων / λεπτό  

9 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΕΠ 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 

σελίδων / λεπτό 

10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 

σελίδων / λεπτό 

11 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τ.Ε.Ι 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και finisher, καθώς και  δυνατότητα παραγωγής 

άνω των 40 σελίδων / λεπτό 

12 Ψ.Τ. 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 

σελίδων / λεπτό  

13 Κ.Ε.Κ. 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 30 

σελίδων / λεπτό 

14 Κ.Α.Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων και  δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 

σελίδων / λεπτό  

  

 Οι υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των (14)   

φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιλαμβάνουν: 

 

• Προληπτική και επανορθωτική συντήρηση των μηχανημάτων, τον 

καθαρισμό, την λίπανση, όλα τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού χωρίς 

καμία εξαίρεση (TONER, DRUM, DEVELOPER κ.λ.π.) και την εργασία, εκτός 

του χάρτου & των συρραπτικών. 

• Η συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται κάθε μήνα και η τιμολόγηση ανά 

μήνα,  και μηχάνημα. 

• Σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα παρουσιάσει βλάβη μέσα στο μήνα, 

εκτός του καθορισμένου service η ανταπόκριση θα είναι άμεση (εντός 

εικοσιτετραώρου) για την επισκευή του όσες φορές χρειαστεί και χωρίς 

επιπλέον χρέωση. 

• Τηλεφωνική υποστήριξη και επίσκεψη τεχνικού στο χώρο της Υπηρεσίας για 

την συντήρηση των μηχανημάτων και αποκατάσταση της φυσιολογικής 

λειτουργίας τους. 
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• Αποστολή και εγκατάσταση ανταλλακτικών και αναλωσίμων. 

• Συντήρηση ή αντικατάσταση κάθε υλικού ή ανταλλακτικού που απαιτείται 

για την ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων.  

 

• Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και υλικά θα είναι γνήσια.  

• Τηλεφωνική  υποστήριξη για θέματα χειρισμού. 

• Σε περίπτωση αναγκαίας μεταφοράς ενός μηχανήματος λόγω βλάβης ή 

γενικού service, στο service  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

αντικαταστήσει αυτό με άλλο μηχάνημα ίδιας δυναμικότητας, έως την 

αποπεράτωση της επισκευής, ώστε το Νοσοκομείο να λειτουργεί χωρίς 

πρόβλημα. 

• Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανά μήνα και ανά μηχάνημα  και θα 

αναφέρεται ο αριθμός καταμετρημένων φωτοαντιγράφων. 

Οι υπηρεσίες ετήσιας ενοικίασης και συντήρησης (14) φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων περιλαμβάνουν: 

 

• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ (14) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων  και 

εγκατάσταση σε χώρο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. Θα  παρέχει 

εγγύηση καλής λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού από την 

ημερομηνία εγκατάστασής του και για (1) ένα έτος. 

 

• Προληπτική και επανορθωτική συντήρηση των μηχανημάτων, τον 

καθαρισμό, την λίπανση, όλα τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού χωρίς 

καμία εξαίρεση (TONER, DRUM, DEVELOPER κ.λ.π.) και την εργασία, εκτός 

του χάρτου & συρραπτικών. 

• Η συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται κάθε μήνα και η τιμολόγηση ανά 

μήνα,  και μηχάνημα. 

• Σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα παρουσιάσει βλάβη μέσα στο μήνα, 

εκτός του καθορισμένου service η ανταπόκριση θα είναι άμεση (εντός 

εικοσιτετραώρου) για την επισκευή του όσες φορές χρειαστεί και χωρίς 

επιπλέον χρέωση. 

• Τηλεφωνική υποστήριξη και επίσκεψη τεχνικού στο χώρο της Υπηρεσίας για 

την συντήρηση των μηχανημάτων και αποκατάσταση της φυσιολογικής 

λειτουργίας τους. 

• Αποστολή και εγκατάσταση ανταλλακτικών και αναλωσίμων. 

• Συντήρηση ή αντικατάσταση κάθε υλικού ή ανταλλακτικού που απαιτείται 

για την ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων.  

 

• Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και υλικά θα είναι γνήσια.  

• Τηλεφωνική  υποστήριξη για θέματα χειρισμού. 

• Σε περίπτωση αναγκαίας μεταφοράς ενός μηχανήματος λόγω βλάβης ή 

γενικού service, στο service  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

αντικαταστήσει αυτό με άλλο μηχάνημα ίδιας δυναμικότητας, έως την 

αποπεράτωση της επισκευής, ώστε το Νοσοκομείο να λειτουργεί χωρίς 

πρόβλημα. 
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• Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανά μήνα και ανά μηχάνημα  και θα 

αναφέρεται ο αριθμός καταμετρημένων φωτοαντιγράφων. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών 

τους εις διπλούν. 

 

2. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους το  είδος των  εργασιών τους 

και το τύπο-μοντέλο των μηχανημάτων ενοικίασης. 

 

3. Χρόνος ισχύος των προσφορών 90 ημέρες. 

 

4. Η ενοικίαση, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων και η δωρεάν 

χορήγηση ανταλλακτικών και αναλώσιμων  θα γίνεται  σε διάρκεια ενός (1) έτους 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική 

ειδοποίηση η οποία θα διεκπεραιώνεται εντός 24ωρου από την επίδοσή της 

σύμφωνα με τις  ανάγκες του Νοσοκομείου με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 

προμηθευτή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

 

5. Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα του 

Νοσοκομείου να παρατείνει μονομερώς τον χρόνο αυτόν για δύο(2) ακόμα μήνες 

ύστερα από έγγραφη ανακοίνωση. 

               Παράταση πέραν των δύο (2) μηνών και πάντως όχι πλέον των δώδεκα (12) μηνών, 

προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και την απόφαση του φορέα. Ως 

αποδοχή της δεκάμηνης παράτασης εννοείται εν προκειμένω και η μη ρητή 

απάντηση του ανάδοχου εντός ευλόγου χρόνου, μη υπερβαίνοντας τις δέκα (10) 

ημέρες, από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής ή εκ μέρους 

του ανάδοχου,  παροχή υπηρεσίας  της Αναθέτουσας Αρχής μετά την παρέλευση 

της δίμηνης παράτασης. 

 

6. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση που θα αναδειχθεί ανάδοχος από  

υπερκείμενη Αρχή. 

 

7. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται : 

•••• Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

•••• Ποσοστό  αναλογούντος  Φ.Π.Α. 

Α) Για την συντήρηση: 

Τιμή ανά αντίγραφο, όπου θα συμπεριλαμβάνονται: 

• Service και άρση βλαβών μηχανημάτων 

• Κόστος εργασίας  

• Τακτικός έλεγχος των μηχανών 

• Ανταλλακτικά και αναλώσιμα   

 

Β) Για την ενοικίαση : 

Τιμή ανά αντίγραφο, όπου θα συμπεριλαμβάνονται: 

• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ   μηχανημάτων  και εγκατάσταση σε χώρο που 

θα υποδείξει το Νοσοκομείο 

• Service,και άρση βλαβών μηχανημάτων 

• Κόστος εργασίας  

• Τακτικός έλεγχος των μηχανών 

• Ανταλλακτικά και αναλώσιμα   
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8. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική 

επιστολή 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α η οποία θα ισχύει δύο (2) 

μήνες επιπλέον του χρόνου ισχύος της σύμβασης 

 

9. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού 

τιμολογίου. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανά μήνα, χωριστά για την ενοικίαση και 

χωριστά για την συντήρηση και θα αναφέρεται ο αριθμός των φωτοαντιγράφων 

που αναπαράχθηκαν. 

               Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το    

               Νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από   

              αυτόν, το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003(ΦΕΚ    

              138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της   

              29-6- 2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές  

              συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται  

              όχληση από τον συμβασιούχο.Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου 

              πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου  

              οριστικής ποιοτικής και  ποσοτικής παραλαβής. 

Οι αναφερόμενες, στα τιμολόγια, εργασίες θα πιστοποιούνται από ειδική επιτροπή. 

  

     10.   Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις επί του καθαρού ποσού, όπως ισχύουν κάθε 

φορά, σήμερα δε είναι οι εξής:  

 

• 2,00% βάσει του Ν. 3580/2007 που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την  

πληρωμή του από το Νοσοκομείο. 

• 0,10% βάσει του Ν.4013/2011 (Επιβαρύνεται  με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήμου 20%.). 

              Παρακράτηση φόρου εισοδήματος άρθρο 24 του Ν 2298/94. 

              Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. 

Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση  που παρακρατούνται (προς        

απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο. 

 

11.     Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ  

          118/07. 

 

12.    Για την κατακύρωση  των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη  

          και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 

 

13.   Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την   

                 παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Π .Δ 118/07. 

 
        14.  Ο προμηθευτής ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί,   

               θα  υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. 

 

 

                                                                                                             Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                                                       α/α 

 

                                                                                                                  ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ 

                                                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

                                                 


