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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ρύθμιση της κυκλοφορίας και της
στάθμευσης στον προαύλιο χώρο του Γ.Ν.Πατρών»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Έχοντας άποψη :
1.Το Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2.Τη με αριθμ.158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).
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3.Την υπ' αριθμ.47η/2017 θέμα 59

με ΑΔΑ : ΩΔΚΩ46906Λ-ΑΙΦ

απόφαση ΔΣ για την

δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο
«Ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στον προαύλιο χώρο του Γ.Ν.Πατρών».

Προσκαλεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο να καταθέσουν προσφορά για να
αναλάβουν το έργο« Ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στον προαύλιο χωρο του
Γ.Ν.Πατρών »Προϋπολογισμός: 40.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και 49.600,00με ΦΠΑ με
κριτήριο

κατακύρωσης

την

πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη

προσφορά

αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στο ΤΜΗΜΑ A

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για (120) εκατόν είκοσι ημέρες από
την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του
Νοσοκομείου www.agandreashosp.gr
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ
ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη , μέχρι την 31-01-2018 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00πμ
Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα
είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν
Η αποσφράγιση θα γίνει στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, την 31-01-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00πμ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που έχει
συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με σχετική απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ .
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Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.

Α.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«Ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στον προαύλιο χώρο του Γ.Ν.Πατρών»

CPV-34923000-3

Προμήθεια και τοποθέτηση και την εγκατάσταση εννέα (9) μπαρών (έξι τρίμετρες και
τρείς πεντάμετρες) έλεγχου κυκλοφορίας οι οποίες θα τοποθετηθούν στα σημεία που
απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο και σύμφωνα με τις κατωτέρω τεχνικές
προδιαγραφές.

Τεχνική περιγραφή
Οι μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας να είναι αυτόματες, ηλεκτρουδραυλικές , σύγχρονης
τεχνολογίας με κοντάρι αλουμινίου, εκ των οποίων οι έξι να είναι τρίμετρες (3μ.) και
οι τρείς πεντάμετρες (5μ.). Στα σημεία (1), (3) και (4), θα τοποθετηθούν ζεύγη
μπαρών με κοντάρι αλουμινίου τρία μέτρα έκαστο με χρόνο ανύψωσης 3 sec. Στο
σημείο (2), θα τοποθετηθούν ζεύγος μπαρών με κοντάρι αλουμινίου πέντε μέτρα
έκαστο με χρόνο ανύψωσης 4.5 sec. Στο σημείο (5), θα τοποθετηθεί μία μπάρα με
κοντάρι αλουμινίου πέντε μέτρα με χρόνο ανύψωσης 4.5 sec. Ο κορμός κάθε μπάρας,
να είναι στεγανός.

Οι μπάρες να προορίζονται για συχνή χρήση και να είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικό
πίνακα ελέγχου πολλαπλών δυνατοτήτων. Οι μπάρες να έχουν την δυνατότητα
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λειτουργίας soft start / stop (αργό ξεκίνημα / σταμάτημα). Παράλληλα να διαθέτουν
ενσωματωμένο σύστημα οπτικής ένδειξης λειτουργίας LED τριών καταστάσεων. Η
μονή μπάρα στο σημείο (5) να διαθέτει σταθερό πόδι στήριξης του κονταριού.

Οι μπάρες να διαθέτουν αξιόπιστους κινητήρες κατάλληλους για συχνή χρήση έτσι ώστε
να ανταπεξέλθουν σε όλες τις απαιτητικές εφαρμογές για πολλά χρόνια.

Οι μπάρες να διαθέτουν βαλβίδες κλειδώματος, (το κοντάρι να ασφαλίζει στην κλειστή και
ανοιχτή θέση χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη κλειδαριά) οι οποίες κλειδώνουν τα
κοντάρια όταν δεν λειτουργούν οι μπάρες.

Οι μπάρες να είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς πίνακες ελέγχου οι οποίοι θα παρέχουν
πλήθος δυνατοτήτων όπως διασύνδεση συσκευών ασφαλείας (φωτοκύτταρα,
ελεγκτές βρόγχων), εξαρτημάτων οπτικής ένδειξης λειτουργίας, ρύθμισης δύναμης,
ρύθμιση αυτόματου κλεισίματος, ρύθμιση προοδευτικά μειούμενης ταχύτητας και
πολλές άλλες λειτουργίες.

Οι μπάρες παράλληλα να διαθέτουν ηλεκτρονικές ανιχνεύσεις εμποδίων σε περίπτωση που
αστοχήσουν τα φωτοκύτταρα, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της ασφάλειας
κατά την λειτουργία καθώς θα υπάρχουν διπλές διατάξεις προστασίας.
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Οι μπάρες να διαθέτουν μοντέρνο σχεδιασμό και καλύμματα από γαλβανισμένο χάλυβα τα
οποία να είναι βαμμένα με τεχνολογία ηλεκτροστατικής πολυεστερικής πούδρας. Κάθε
κοντάρι να φέρει ανακλαστικά και να έχει ενσωματωμένο φωτισμό και πινακίδα stop.

Οι μπάρες να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα οπτικής ένδειξης λειτουργίας LED τριών
καταστάσεων και ηλεκτρονικό σύστημα ανίχνευσης εμποδίων που μπλοκάρει τα
κοντάρια όταν βρεθεί εμπόδιο στην τροχιά τους. Οι οπτικές ενδείξεις θα είναι οι εξής:
Πορτοκαλί παλλόμενο χρώμα: κοντάρι σε κίνηση
Κόκκινο χρώμα: Το κοντάρι σε κλειστή θέση
Πράσινο χρώμα: Το κοντάρι σε ανοιχτή θέση

Σε περίπτωση ανάγκης να μπορούν να ανοίξουν όλες οι μπάρες με ένα μπουτόν στο
φυλάκιο. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να μπορούμε να αποσυμπλέξουμε τον
μηχανισμό ώστε να ανεβάζουμε / κατεβάζουμε τα κοντάρια με το χέρι.
Ο έλεγχος κάθε μπάρας να γίνεται με χρήση καρτών tag proximity (τύπου μπρελόκ )
σύστημα ελέγχου πρόσβασης (access control). Και να έχει την δυνατότητα
τοποθέτησης μπουτονιέρας, και τηλεχειρισμό. Όλα τα παραπάνω θα εγκατασταθούν
στο φυλάκιο εισόδου του νοσοκομείου. Οι κάρτες θα προγραμματίζονται έτσι ώστε σε
κάθε κάτοχο να δίνεται το δικαίωμα διέλευσης. Το σύνολο των καρτών να είναι 600
(εξακόσια) τεμάχια.
Κάθε μπάρα θα έχει σχετικά αξεσουάρ όπως, φανάρι ειδοποίησης λειτουργίας, φωτοκύτταρα
ασφαλείας, κλειδοδιακόπτη, κεραία, μηχανισμό άρθρωσης και ποδιά κονταριού. Παράλληλα σε
κάθε μπάρα εξόδου θα τοποθετηθεί σύστημα ανίχνευσης οχημάτων νέας τεχνολογίας που δεν
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απαιτεί κοπή της ασφάλτου στην διέλευση εξόδου. Το σύστημα αυτό θα τοποθετηθεί σε
απόσταση 2.5m από την μπάρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας 5μ:
Τάση λειτουργίας: 220-240V
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς: 220W.
Χρόνος ανοίγματος: 4,5 sec.
Συχνότητα χρήσης 70%
Υλικό κατασκευής κονταριού: Αλουμίνιο.
Ο ηλεκτρικός κινητήρας να έχει θερμική προστασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας 3μ:
Τάση λειτουργίας: 220-240V
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς: 220W.
Χρόνος ανοίγματος: 3 sec.
Συχνότητα χρήσης 100%
Υλικό κατασκευής κονταριού: Αλουμίνιο.
Ο ηλεκτρικός κινητήρας να έχει θερμική προστασία.

Στις εργασίες της εγκατάστασης των καλωδίων οδεύσεως θα περιλαμβάνεται: Η προμήθεια
καλωδιώσεων για την λειτουργία των μπαρών που είναι: καλώδιο μήκους 350μ περίπου
3Χ2,5 j1v v – R σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60502-1, σωλήνες όδευσης καλωδίου
μήκους 300μ περίπου κατάλληλο για υπόγεια δίκτυα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο
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ΕΝ 61386-24, καθώς και όλες οι εργασίες τοποθέτησης καλωδίων, κοπή ασφάλτου,
πεζοδρομίων, στηρίξεις σωλήνων καλωδίων κ.α.

Το σύστημα ελέγχου καρτών να μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο TCP/IP (WI-FI) ώστε
μελλοντικά να μπορεί να γίνει έλεγχος μέσω δικτύου Η/Υ.

Όσον αφορά την στήριξη – τοποθέτηση έκαστης μπάρας θα απαιτηθεί σκάμμα και βάση
από μπετό 50cm x 50cm x 50cm.

Ο κατασκευαστικός οίκος έχει δήλωση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με τις διατάξεις της
Κοινοτικής Οδηγίας 89/392/EEC και τις μετέπειτα τροποποιήσεις 91/368/EEC,
93/44/EEC και 93/68/EEC.

Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών
για 10 έτη.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να λάβουν γνώση των χώρων και της διαδρομής των καλωδιώσεων
πριν υποβάλουν προσφορά.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα εγχειρίδια των μπαρών και όλων των συστημάτων
λειτουργίας των εν λόγω μπαρών και σχεδιάγραμμα όδευσης των καλωδίων καθώς επίσης να
παρουσιάσει την λειτουργία τους στο τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου και το προσωπικό
της επιστασίας του νοσοκομείου.
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Επισυνάπτεται σχέδιο με τις θέσεις των ανωτέρω μπαρών και πινακίδων.
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Πινακίδες σήμανσης
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Προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) πινακίδων τύπου 2 οι οποίες να είναι από κράμα αλουμινίου
πάχους 3 mm, διαστάσεων 600 mm x 900 mm, με στύλο στήριξης εκάστης πινακίδας από
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με πάχος τοιχωμάτων 2 mm Φ 48 και ύψος 3,30 m. με
μεταλλική τάπα στο πάνω μέρος. Η βάση στήριξης να γίνει από μπετό διαστάσεων βάθους 50
cm x διάμετρος 10 cm ή με λαπάτσα στα πεζοδρόμια.

Μια πινακίδα ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

->

Τρείς πινακίδες ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ^

Μια πινακίδα ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

<-

Μια πινακίδα ΕΞΟΥΣΙΟΔΩΤΗΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

^

Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με
το άρθρο 25 του Ν4412/16.
2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, σε συμμόρφωση με
τις τεχνικές προδιαγραφές και κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που
περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους:
α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων
3. Α, Β,Γ.Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου
Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον τίτλο της πρόσκλησης την επωνυμία του διενεργούντος και την ημερομηνία
διενέργειας.
2Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016, όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του
άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται
ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν
καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 (εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο).
Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/16:
i) οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
ii) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.).
Οι ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή
όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τόσο κατά
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση αυτής.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr)
στο πεδίο «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και οδηγίες συμπλήρωσής
του».
β) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην
οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα να δηλώνει την αποδοχή, πλήρως και
ανεπιφύλακτα, των όρων της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
2Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα και αναφέρονται στους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές του Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ της παρούσας πρόσκλησης.
2Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς, στο οποίο θα αναγράφονται, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός των άλλων, τα
παρακάτω (αρ. 92 παρ. 5 Ν. 4412/2016)
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), καθώς και η
τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει), ή αλλιώς να αναγράφεται ότι δεν
υπάρχει καταχωρημένη τιμή στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς.
Διευκρινίζεται ότι η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή
αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύει και θα δεσμεύει τον οικονομικό
φορέα, μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
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3.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή, για
την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους
της πρόσκλησης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές, με την Ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση
ισοτιμίας παρουσία των οικονομικών φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο90 του Ν.
4412/2016.
Ο προσφέρων (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει
να προσκομίσει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 80 του Ν.
4412/2016.
4.ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία.
5.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ


Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.



Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί τηςαξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ(αρ. 72 παρ.1 Ν. 4412/2016
6.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ψυχική Υγεία 2%,Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,06%,
χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 8%.
Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ημερομηνία
έκδοσης του εντάλματος.
7. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα πρόσκληση ισχύει η κείμενη
Νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο
Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α 147/08-08-2016).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Θεόδωρος Σερεμέτης
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