
 

 

 

 

 

 

 

             ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ: 26-04-2022 
        4ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣ.:  3400 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

ΘΕΜΑ «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για κατάθεςη προςφοράσ, για την 
παροχή υπηρεςιών μεταφοράσ δεμάτων και ςημαντικών εγγράφων του Γενικοφ 
Νοςοκομείου  Διδυμοτείχου, Κ.Ψ.Τ. Ορεςτιάδασ και Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεςτιάδασ 
(CPV:79571000-7),  για χρονικό διάςτημα ενόσ (1) ζτουσ, με δικαίωμα παράταςησ  για ζνα 
(1) επιπλζον ζτοσ ςυνολικήσ ενδεικτικήσ δαπάνησ  6.000,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο 
κατακφρωςησ την χαμηλότερη τιμή ανά υπηρεςία μεταφοράσ». 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΤΝΣΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ανάδειξθ μειοδότθ, για τθν μεταφορά δεμάτων και ςθμαντικϊν εγγράφων του 
Γενικοφ Νοςοκομείου  Διδυμοτείχου, Κ.Ψ.Τ. Ορεςτιάδασ και Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. 
Ορεςτιάδασ,  για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ με δικαίωμα παράταςθσ ζνα ζτοσ. 

ΑΠΟΦΑΕΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Σελ αξηζκ.πξση. 3397/26-04-2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Γηδπκνηείρνπ,, πεξί δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε, 
γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη ζεκαληηθώλ εγγξάθσλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ  

Γηδπκνηείρνπ, Κ.Φ.Τ. Οξεζηηάδαο θαη Κ.Δ.Φ.Ι.ΑΠ. Οξεζηηάδαο,  γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
ελόο έηνπο κε δηθαίσκα παξάηαζεο έλα έηνο, ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο δαπάλεο 

6.000,00€ κε ΦΠΑ (3.000,00€ γηα ην πξώην έηνο θαη 3.000,00€ γηα ηελ παξάηαζε), 

κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή αλά ππεξεζία κεηαθνξάο. 

 

ΣΡΟΠΟ 
ΑΠΟΣΟΛΗ 

 
 
 

          ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ να αποςτζλλονται-κατατίθενται ςτην διεφθυνςη:  
Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, 25θσ Μαΐου 152, Σ.Κ. 68300  Διδ/χο, ςτο Γραφείο 
Προμθκειϊν, πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 25533-50329.  

Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε   
τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεςία ή τη γραμματεία». 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ 
ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά κα πρζπει: 

(α) Να ππνβιεζεί ζε θιεηζηό θάθειν  κε ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 
έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ  3400/2022 έξεπλα αγνξάο γηα ηελ 

κεηαθνξά δεκάηωλ θαη ζεκαληηθώλ εγγξάθωλ ηνπ Γ.Ν. Γηδπκνηείρνπ, 

Κ.Φ.Τ. Οξεζηηάδαο θαη Κ.Δ.Φ.Ι.ΑΠ. Οξεζηηάδαο» θαη λα παξαδνζεί ζην 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου. 

(β) Η προςφορά να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και ΤΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου 
εκπροςϊπου. 

Σκήκα:   Οηθνλνκηθνύ  
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ 

Πιεξ.: Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 
Σαρ.Γ/λζε: 25εο Μαΐνπ 152, 68300  

Σει.: 25533-50329  

e-mail:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 
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ΚΑΘΔ   ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
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 (γ) Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει: 
1. Φσηνηππίεο: 

1.Α. Άδεηα ιεηηνπξγίαο, ηεο εηαηξείαο εθδνζείζα από αξκόδηα Τπεξεζία ή αλάινγν 
έγγξαθν, πνπ λα απνδεηθλύεη ηε λόκηκε ιεηηνπξγία ηεο. 

1.Β. Έγγξαθν κε ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο ηεο εηαηξείαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πόιε 
ηνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 

2. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν 1599/86, ππνγεγξακκέλε κε εκεξνκελία εληόο ησλ 
ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη ζηελ νπνία ζα  αλαγξάθνληαη ηα εμήο:   
2.1.Απνδερόκαζηε λα παξαιακβάλνπκε ηα πξνο κεηαθνξά δέκαηα θαη ζεκαληηθά 

έγγξαθα θαζεκεξηλά από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, εθηόο ησλ αξγηώλ, από ηελ 

γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηελ ώξα 13:30 κ.κ. 
2.2. Απνδερόκαζηε λα παξαιακβάλνπκε άκεζα ηα δέκαηα θαη ζεκαληηθά έγγξαθα 

πνπ θξίλεηαη επείγνπζα ε κεηαθνξά απηώλ, όηαλ καο δεηεζεί.  
2.3. Απνδερόκαζηε λα παξαδίδνπκε, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (7:00πκ – 

15:00κκ), ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα δέκαηα θαη έγγξαθα πνπ νξίδνπλ σο 
ρξέσζε παξαιήπηε ην Γεληθό Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ. 

 

 (δ) Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ, 
προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 

 Η διαδικαςία κατάθεςησ προςφορών ξεκινά μετά τθν ανάρτθςθ του 
παρόντοσ. 

 Τποβολή προςφορών: ζωσ Σρίτη, 10-05-2022 ώρα 14:30 ςτο γραφείο 
Πρωτοκόλλου του Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 Χρόνοσ Διενζργειασ: Σετάρτη, 11-05-2022 ώρα 10:00 π.μ. 
 
Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορών τηρείται απαρζγκλιτα 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Έξι  χιλιάδεσ  ευρώ  (6.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 
ΚΩΔΙΚΟ CPV CPV: 79571000-7 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ 
ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Εξήντα  (60) ημζρεσ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω 
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ 
ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Έλα (1) έηνο, κε δηθαίωκα κνλνκεξνύο παξάηαζεο έλα (1) έηνο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Η ρακειόηεξε ηηκή αλά ππεξεζία κεηαθνξάο. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Με την υποβολή τησ προςφοράσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να αποδείξει τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του αρ. 74 του 
Νόμου 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Προσ απόδειξθ τοφτου ο 
ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα παρακάτω ςχετικά δικαιολογθτικά 
ζγγραφα: 

 Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρώου τελευταίου τριμήνου. 

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ ποινικοφ μθτρϊου αφορά ιδίωσ: 

(1) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ 

(2) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

ΑΔΑ: ΨΩ374690Β9-ΝΛΘ





 

 

(3) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

 Αςφαλιςτική Ενημερότητα 

 Φορολογική Ενημερότητα. 

 Νομιμοποιητικά ζγγραφα εκπροςώπηςησ: 

i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: 
α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, 
β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ (όπου υπάρχει 
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ να κατατεκοφν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωςθ του 
ΓΕΜΗ) και 
γ) Φ.Ε.Κ. ι βεβαίωςθ του ΓΕΜΗ ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ 
ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό υμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 
Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο 
διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να 
προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ. 

 

Σα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν 
τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να 
προκφπτουν ο Πρόεδροσ, ο Διευκφνων φμβουλοσ και τα μζλθ Δ.. τθσ Α.Ε., και 
τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι 
τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν 
προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των 
εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Σα φυςικά πρόςωπα, κα 
υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι 
Τπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. 
Επίςθσ, προςκομίηεται παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του. 

 Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν 1599/86, ππνγεγξακκέλε κε εκεξνκελία 

εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ θαη ζηελ 
νπνία ζα  αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγωληζκνύ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη λα δειώλεηαη όηη:  

1. απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο. 

2. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο 
θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 

3.  παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε 
απόθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή καηαίσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

4. δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ  πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 
ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4488/2017. 

5.  ζπκκεηέρεηε κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό. 

6. ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.  
 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα εζωθιείεηαη ζε μερωξηζηό ζθξαγηζκέλν 
θάθειν κέζα ζηνλ θπξίωο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζαο. 

 

ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ λα  αλαγξάθνληαη:  

1. ην ηίκεκα ρσξίο ΦΠΑ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθνξάο ζεκαληηθώλ 

ΑΔΑ: ΨΩ374690Β9-ΝΛΘ





 

 

εγγξάθσλ θαη δεκάησλ βάξνπο έσο δύν (2) θηιώλ ηνπ Γ.Ν. Γηδπκνηείρνπ, Κ.Φ.Τ. 

Οξεζηηάδαο θαη Κ.Δ.Φ.Ι.ΑΠ. Οξεζηηάδαο.  
2. ην ηίκεκα ρσξίο ΦΠΑ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθνξάο ζεκαληηθώλ 

εγγξάθσλ θαη δεκάησλ βάξνπο από δύν (2) έσο δέθα (10) θηιά ηνπ Γ.Ν. 

Γηδπκνηείρνπ, Κ.Φ.Τ. Οξεζηηάδαο θαη Κ.Δ.Φ.Ι.ΑΠ. Οξεζηηάδαο.  
      Δπίζεο, λα  αλαθέξεηαη ε επηπιένλ ρξέσζε γηα θάζε θηιό πέξαλ ησλ δέθα (10) 

θηιώλ.  
      Σν θξηηήξην θαηαθύξωζεο ζα είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή αλά ππεξεζία 

κεηαθνξάο. 
       Η θαηαθύξωζε ζα γίλεη ζηελ εηαηξεία πνπ ζα δώζεη ρακειόηεξε ηηκή θαη 

ζηηο δύν δεηνύκελεο ππεξεζίεο κεηαθνξάο. 

      Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα δίλεηαη ζε Δπξώ θαη ζα αλαγξάθεηαη 
ππνρξεωηηθά νινγξάθωο θαη αξηζκεηηθώο.   

 
       ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α 
Μεηαθνξά δεκάηωλ θαη 

ζεκαληηθώλ εγγξάθωλ 
Σηκή ρωξίο ΦΠΑ 

Υξέωζε γηα 

θάζε 
επηπιένλ θηιό 

1 
Μεηαθνξά ζεκαληηθώλ 
εγγξάθσλ θαη δεκάησλ 

βάξνπο έσο δύν (2) θηιώλ. 

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

2 

Μεηαθνξά ζεκαληηθώλ 

εγγξάθσλ θαη δεκάησλ 
βάξνπο από δύν (2) έσο 

δέθα (10) θηιά 

  

 

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αληαγσληζκό πνπ 
αλαπηύρζεθε, ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ρξέσζεο ησλ παξεξρνκέλσλ ππεξεζηώλ κεηαθνξάο 

δεκάησλ θαη ζεκαληηθώλ εγγξάθσλ, ηνπ Ννζνθνκείνπ καο,  ηελ επηπιένλ ρξέσζε γηα 
θάζε θηιό πέξαλ ησλ δέθα θηιώλ, ηελ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηηο δεηνύκελεο 

θαιύςεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 

Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο νξίδνληαη ζε επξώ θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην 

ζύλνιν ησλ πξνβιεπόκελσλ επηβαξύλζεσλ θαη δαπαλώλ ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ 
πιήξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, όπσο ηα θάζε είδνπο έμνδα, ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη 

νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
 

   Με ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί ηηκνθαηάινγνο γηα ηελ 

παξνρή πξόζζεηωλ ππεξεζηώλ πνπ ελδερνκέλωο ζα θάλεη ρξήζε ην 
Ννζνθνκείν καο.  

 
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Αληηπξνζθνξέο θαζώο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ, νη δε εηαηξείεο 
ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 

 
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ 
ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ      Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα νξηζζεί γηα έλα (1) έηνο από ηελ ππνγξαθήο ηεο κε 

δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) έηνο.  
H δαπάλε γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 0829 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζηηο ηξηάληα (60) εκέξεο. 
Σν Ννζνθνκείν ζα έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο ζηελ 

πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθώλ επί ησλ νπνίσλ είρε 
ζηεξηρζεί ε ππνγξαθή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο ή Τ.Πε ή άιιε 

Τπεξθείκελε Αξρή ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηε ζρεηηθή Τπεξεζία ζην Ίδξπκα κε 
νπνηνδήπνηε ηξόπν (ζύκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιύπηεη ζην ζύλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Μνλνκεξώο ην Ννζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε από 

κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ κπνξεί λα κεηώζεη ηνλ αξηζκό ησλ παξεξρνκέλσλ ππεξεζηώλ 
κέρξη θαη ηνπ ζπλόινπ απηώλ.  

Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ ζα δηθαηνύηαη ν αλάδνρνο ζηηο 
πεξηπηώζεηο αδξάλεηαο, παύζεο θιπ. ηεο ζύκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε 

αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ππεξεζηώλ. 

Η παξνρή πξόζζεησλ ππεξεζηώλ πνπ ελδερνκέλσο ζα θάλεη ρξήζε ην Ννζνθνκείν 
καο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηνλ ηηκνθαηάινγν ηεο πξνζθνξάο. 

    
Η  παξνύζα πξόζθιεζε δηέπεηαη από ηνπο πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Νόκνπο θαη 

δηαηάμεηο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηώλ, όπσο απηέο ηζρύνπλ.                            
                                                                   

 
ΣΡΟΠΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν προχπολογιςμό του Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά, μετά από κάκε     
τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από τθν 
αρμόδια επιτροπι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθν πλθρωμι 
πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν από τον ανάδοχο τα ακόλουκα ςτθν  

οικονομικι υπθρεςία του Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ: 

(α) Πρωτόκολλο παραλαβισ των ειδϊν υπογεγραμμζνο από τθν 

αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 

(β) Σιμολόγιο πϊλθςθσ. 

(γ) Πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, όταν αυτά ηθτθκοφν από τθν 

Τπθρεςία. 

Σον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ιτοι: 

(α) Τπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ 2% (ΦΕΚ 545 Β’/24-3-09) (β) 

Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 55 του Ν. 2238/1994 φόροσ 

ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ, 

όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

(γ) Κράτθςθ 0,07% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων θ οποία επιβαρφνεται με το νόμιμο 
τζλοσ χαρτοςιμου 3% και τθσ επ’ αυτοφ ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ 20% ωσ και κάκε 
άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ νόμιμθ επιβάρυνςθ. 

(δ) Κράτθςθ 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, για 

τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΠΠ (βάςει τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 και τθσ ΚΤΑ 1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3- 
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2017, τ. Βϋ) 

Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί τθσ αξίασ του τιμολογίου βαρφνει 

τθν 4θ Τ.Πε. Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

Όλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ παραμζνουν ςτακερά και δεν 

υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου. 
 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ Η παροφςα πρόςκλθςθ κα είναι ανθρτθμζνθ: 

 τθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑwww.et.diavgeia.gov.gr 

 το Κεντρικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) 
www.eprocurement.gov.gr 

τθν ιςτοςελίδα  ηνπ Ννζνθνκείνπ www.did-hosp.gr 
 

 

                                                                        Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

                                                                               ΥΡΗΣΟ ΚΑΠΔΣΑΝΙΓΗ 

 

 

                                                                                 ΣΟΤ  Γ.Ν. ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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