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ΣΥΜΒΑΣΗ 5916/17-02-2011
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
« Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.>>
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»
ΚΩΔΙΚΟΣ

CPV 45310000

Στην Πάτρα σήμερα στις 18 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 20011 ημέρα της εβδομάδας
Παρασκευή και στο επί της οδού Τσερτίδου 1 Νοσοκομείο, οι υπογεγραμμένοι, αφενός μεν του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» εκπροσωπούμενου από τον Διοικητή του
κ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, νομίμως διορισθέντος δυνάμει της
υπ΄αριθμ.Υ10β/Γ.Π.Οικ.466052/20-04-10 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ΄άρθρο 7 παρ.8 περ. 23 ι
άρθρο 7 παρ.4 περ.ά και παρ.6 περ.9 του Ν. 3329/05 .
και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία <<ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.>>
και το διακριτικό τίτλο ………………………. με ΑΦΜ 094110679 της Δ.Ο.Υ.ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
(στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ(οδός ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14, Τ.Κ.
14235 Ν.ΙΩΝΙΑ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

κάτοικο ΠΑΤΡΩΝ ,

οδός ΒΛΑΧΑΔΑ , με ΑΔΤ. ΑΑ 313174

Ήδη με την παρούσα το πρώτο συμβαλλόμενο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«ΟΑΓΙΟΣ

AΝΔΡΕΑΣ»

αναθέτει

στη

δεύτερη

συμβαλλόμενη

εταιρεία

<<ΤΑΚΗΣ

Γ.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.>>
(καλούμενη στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτή αναλαμβάνει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ-
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ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» που
της κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ-ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της 15/2009 διακήρυξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Π.Δ. 60/07)
ΣΤ/45.31

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ)

Τιμή
Μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)
Αριθμητικώς
62.540,90

Τιμή Μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)
Ολογράφως
Εξήντα δύο
χιλιάδες
πεντακόσια
σαράντα ευρώ
& ενενήντα
λεπτά

Συνολικό Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)
Αριθμητικώς
62.540,90

Συνολικό
Κόστος
(με ΦΠΑ)
Ολογράφως
Εβδομήντα
έξι χιλιάδες
εννιακόσια
είκοσι πέντε
ευρώ &
τριάντα ένα
λεπτά

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV
45310000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

α/α

1
2
3
4
5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Πίνακας 1 βρόχου, 16 ζωνών, με κύκλωμα σειρηνών και
τροφοδοτικό 1.5Α
Ανιχνευτής καπνου, φωτοηλεκτρικός, addressable
Aνιχνευτής θερμοδιαφορικός, addressable
Μπουτον χειροκινητου συναγερμου, addressable.
Φαροσειρηνα addressable, τροφοδοτουμενη από τον
βροχο
Φωτιστικό ασφαλείας 8W, με λαμπτήρα φθορισμού και
αυτονομία 90 λεπτά, IP65
Πυροσβ.φωλιά, DKP 1mm,50X50X17cm, σωλήνας 15m
1/2'', αυλός ορειχάλκου ρυθμιζόμενης δέσμης, ACON

ΤΕΜ.
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

Συνολική Τιμή

1.500,00

4.500,00

121

55,00

6.655,00

2

49,00

98,00

14

49,00

686,00

12

83,00

996,00

25

24,00

600,00

16

71,00

1.136,00
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Πυροσβεστήρας Φορητός Ξηράς Σκόνης ABC 40% 6kg,
34A 233BC (A.B.S.)
Πυροσβεστήρας οροφής ABC-E 6kg, (A.B.S.)
Πυροσβεστήρας Φορητός CO2 2kg, 13A 89BC (A.B.S.)
Πυροσβεστήρας Φορητός CO2 6kg, 13A 89BC (A.B.S.)
Συστοιχία φιαλών CO2 3X45 Kgr, πλήρης για την
κάλυψη του χώρου του λεβητοστασίου
Συστοιχία φιαλών CO2 2X45 Kgr, πλήρης για την
κάλυψη του χώρου του ηλεκτροστασίου
Πίνακας 3 ζωνών ανίχνευσης και 1 εντολής κατάσβεσης,
με μπουτόν κατάσβεσης
Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός
Φωτεινή ένδειξη STOP
Φαροσειρήνα 12/24V
Κουδούνι 6''
Προμήθεια νέας δεξαμενής πετρελαίου χωρητικότητας
3mm[3].
Eργασίες αποξύλωσης παλαιάς δεξαμενής και
εγκατάστασης και σύνδεσης της νέας δεξαμενής
Εργασίες
Εργασίες
Εργασίες
Εργασίες

εγκατάστασης τοίχου δεξαμενής πετρελαίου
εγκατάστασης δικτύων καλωδιώσεων
εγκατάστασης δικτύων σωληνώσεων
τοποθετησης υλικών

13

27,00

351,00

1

54,90

54,90

16

80,00

1.280,00

4

110,00

440,00

2

2.700,00

5.400,00

1

2.100,00

2.100,00

3

800,00

2.400,00

3

40,00

120,00

3

38,00

114,00

3

50,00

150,00

3

60,00

180,00

3

60,00

180,00

2

2.300,00

4.600,00

1

5.500,00

5.500,00

1

5.000,00

5.000,00

1

12.000,00

12.000,00

1

4.000,00

4.000,00

1

4.000,00

4.000,00

Σύνολο προ ΦΠΑ
ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%

62.540,90
3.127,05
59.413,85
13.665,19

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

73.079,04€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εγγύηση καλής λειτουργίας :

24 μήνες έναντι φθοράς ή βλάβης μηπροερχόμενης από εξωγενή αιτία ή
παρέμβαση.
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Ασφαλιστική κάλυψη :

Η εταιρεία κατά την εκτέλεση των όρων
της παρούσης προσφοράς, ευθύνεται
συμβατικά, μόνο για τις θετικές ζημιές
του πελάτη ή τρίτων, που θα προέλθουν
αποκλειστικά από υπαίτια αντισυμβατική
συμπεριφορά, μέχρι ανώτατο όριο όπως
αυτό ορίζεται στο συμβόλαιο Γενικής
Αστικής Ευθύνης. Συγκεκριμένα στο
συμβόλαιο αυτό ορίζονται :
(α) Αστική Ευθύνη Προιόντος μέχρι
ποσού ευρώ 75.000 ανά γεγονός
υλικής ζημίας/σωματικής βλάβης με
ανώτατο όριο ευθύνης ποσού ευρώ
225.000.
(β) Γενική Αστική Ευθύνη προς τρίτους
μέχρι ποσού ευρώ 75.000 ανά γεγονός
υλικής ζημίας/σωματικής βλάβης κατά
την
διάρκεια
των
εργασιών
εγκατάστασης ή/και συντήρησης με
ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των
ευρώ 225.000.

Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται υπηρεσίες έργου, οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται πιο
πάνω, και σύμφωνα με την 5η/19-01-2011 αποφ. Δ.Σ. ΚΑΙ την Αριθμ.πρωτ. 36524/18-11-2010
προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές και όροι της
προσφερόμενης υπηρεσίας και 3756/01-02-2011 επιστολή διαπραγμάτευσης και τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή – Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις
Το συνολικό τίμημα για την παροχή των εν λόγω Υπηρεσιών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό
των 73.079,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ύστερα από την ποιοτική παραλαβή του έργου
από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι μετά από
έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο:
Α. Τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών
Β. Πρακτικό ποιοτικής παραλαβής του έργου από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.
Γ. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :
1. Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4%
(Π.Δ. 422/81 ).
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2. Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας του τιμολογίου του αναδόχου
(άρθρο 55, Ν.2238/94).
3.Υπέρ Υπουργείου Υγείας 2% (Ν.3580/07 άρθρο 2)
4.Υπέρ Δημοσίου 0,25% και Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30%. ( Ν.2286/95 άρθρο 7.)
καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
Το συνολικό ποσοστό των παραπάνω κρατήσεων υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του
τιμολογίου του αναδόχου..
Ο ΦΠΑ καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την υπηρεσία μας.
Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της
Υπηρεσίας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της
σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς τον φορέα διενέργειας
του διαγωνισμού κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή
κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό
παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το
λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της υπηρεσίας. Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη
της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που
αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής
Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών/εργασιών, θα
πραγματοποιηθεί εντός (45) σαράντα πέντε ημερών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται
παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου
α) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που
ουδεμία σχέση θα έχει με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ».
β) Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται
στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση των Υπηρεσιών
της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ
<ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ> την υπ’ αριθ. 2850530852 ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης για την προμήθεια-εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης των Κέντρων
Υγείας του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ», η οποία καλύπτει σε ευρώ
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του
κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με απεριόριστο χρόνο ισχύος, ήτοι ποσού #5.941,38#
Αυτή θα επιστραφεί μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της ετήσιας σύμβασης και ύστερα από την
εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει
σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση πλήρους και καλής λειτουργίας για (2) τουλάχιστον
χρόνια. Για τα επόμενα οκτώ (8) έτη πέραν του χρόνου εγγυήσεως δόθηκε προσφορά
συντήρησης την οποία θα λάβει υπόψη το Νοσοκομείο εφόσον επιθυμεί.
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας αρχής.

ΆΡΘΡΟ 7ο :Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της .
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και
κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ
AΝΔΡΕΑΣ»,
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»,
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(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση,
(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή
σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη
σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η
διαδικασία εκτέλεσης των υπηρεσιών – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν
διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν
οριστεί.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ», ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ.
5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε
ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως
των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
2.Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3.Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή
του εργοστασίου του Αναδόχου.
Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του Αναδόχου.
Πλημμύρα.
Σεισμός.
Πόλεμος.
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
4.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και
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περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σχετικά.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης των
υπηρεσιών.
ΆΡΘΡΟ 9ο : Τίμημα- Τρόπος πληρωμής
1. Το σύνολο του τιμήματος, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί
αναπόσπαστο

μέρος

της

παρούσας,

ανέρχεται

στο

ποσό

των

73.079,04

ευρώ

συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων.
2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου με βάση τις
τιμές, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στην οικονομική του προσφορά και υπό τον όρο ότι δεν
συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του
αναδόχου.
3. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της
υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο.
4.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
4.2. Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία
της ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.
5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το
οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του Αναδόχου, με
επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο
κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο).
6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν
δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ.
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7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών
κ.λπ.).
7. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη χαρτοσήμανσης της σύμβασης, καθώς και με τις νόμιμες
κρατήσεις επί του τιμήματος των υπηρεσιών. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που
αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού.
8. Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος.(Ν.2238/94 άρθρο 55)
καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
10. Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 10ο : Τροποποίηση της Σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη.
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο
εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με
προφορική συμφωνία.
ΆΡΘΡΟ 11ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του
Δημοσίου συμφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα
Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
ΆΡΘΡΟ 12ο : Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της.
Το Νοσοκομείο δύναται να λύει μονομερώς τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της
ισχύος της, εφόσον ρυθμιστεί διαφορετικά από την Ε.Π.Υ. ή την 6 η Υ.Πε. Δυτ. Ελλάδας χωρίς
οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον Ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 13ο : Παράρτημα – Διέποντα το έργο έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα
συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και
αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της
παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις.
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ΆΡΘΡΟ 14ο. Λοιποί Όροι
1. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν οι όροι της αρ.15/09 διακήρυξης και η
αρ.πρωτ.36524/18-02-2010 τεχνοοικονομική προσφορά της εταιρείας.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού,
των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την
ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων.
Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση των υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
1. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους
τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και
ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε Δυο (2) πρωτότυπα, τα
οποία διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, το (1) ένα
κατατέθηκε στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ», και το άλλο έλαβε ο
Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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