
       

                                                     

                                               ΣΥΜΒΑΣΗ  5554/15-02-2011

                                   ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                    « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

                                                                    ΚΑΙ 

                                        ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<SIEMENS>>

                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ

                                 ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»

                                            ΚΩΔΙΚΟΣ    CPV    33696500

Στην  Πάτρα  σήμερα  στις  10  του  μηνός  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  του  έτους  2011 ημέρα  της 

εβδομάδας   Δευτέρα και  στο επί  της  οδού  Τσερτίδου 1  Νοσοκομείο,  οι  υπογεγραμμένοι, 

αφενός μεν του  ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <<Ο ΑΓΙΟΣ  AΝΔΡΕΑΣ >> εκπροσωπούμενου από τον 

Διοικητή  του  κ.  Διον.  Παπαδιονυσίου νομίμως  διορισθέντος  δυνάμει  της 

υπ΄αριθμ.Υ10Β/Γ.Π.ΟΙΚ. 466052/20-04-2010 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ΄ άρθρο 7 παρ.4 περ. στ 

εδ.3 και άρθρο 7 παρ.8 περ.23 και παρ.6 περ.9 του Ν. 3329/05 και όπως τροποποιήθηκε με 

τον 3527/07.

και  αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία  <<SIEMENS>>  με ΑΦΜ 094456875 της 

Δ.Ο.Υ.ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής καλούμενη  «Ανάδοχο») που εδρεύει ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (οδός 

Λεωφ. Ηρακλείου 466 & Κύπρου Τ.Κ.14122 – ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΑΤΤΙΚΗΣ  ) και εκπροσωπείται 

νόμιμα για  την  πρώτη υπογραφή της παρούσας  από  τον/την                  κάτοικο  

οδός                                              με ΑΔΤ

ΤΗΛ. 210-6590900 & ΦΑΞ:210-6590260 

Ήδη με την παρούσα ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κ. Διον. Παπαδιονυσίου υπό την 

παραπάνω ιδιότητά του και σε εκτέλεση της  υπ΄αριθμ 22ης/10-12-2010 απόφασης του 

Δ.Σ. αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ήτοι στην  εταιρεία << SIEMENS >>

καλούμενη στο εξής  χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια 

που της κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

ΆΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο  της  διακήρυξης  είναι  η  προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ» για  την  κάλυψη 

των αναγκών του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στην Τεχνική   Περιγραφή της  αριθμ. 20/2010 διακήρυξης.
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EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ /
Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

01 OSAS155 N-Antiserum - IgG 125 test 195,00 1,56
N ANTISERUM TO HUMAN IGG - 5 ml - 125 tests Εκατόν Ενενήντα Πέντε 
Νεφελομετρικός αντιορός για το Behring Nephelometer

                                                15kit  x195,00€/kit = 2.925,00€  
      

 02 OSAR155 N-ANTISERUM - IgA   5ml 125 test 195,00 1,56
N ANTISERUM TO HUMAN IGA - 5 ml - 125 tests Εκατόν Ενενήντα Πέντε 
Νεφελομετρικός αντιορός για το Behring Nephelometer

                                                15kit x195,00€/kit = 2.925,00€                                                t  

03 OSAT155 N-ANTISERUM IgM - 5 ml 125 test 195,00 1,56
N ANTISERUM TO HUMAN IGM - 5 ml - 125 tests Εκατόν Ενενήντα Πέντε 
Νεφελομετριικός αντιορός για το Behring Nephelometer

                                                  16kit x195,00€/kit = 3.120,00€         
                                                
                                                
           

04 OQTG155 N LATEX IGE MONO reagent 135 test 295,00 2,19
N Latex IgE mono, 3 x 3,0 ml N IgE monoclonal reagent
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                                                3kit x 295,00€/kit = 885,00€

                                                                                                                              διακόσια Ενενήντα Πέντε 

05 OSAP155 N-ANTISERUM C3c 125 test 195,00 1,56
N ANTISERUM TO HUMAN C3C - 5 ml - 125 tests Εκατόν Ενενήντα Πέντε 
Νεφελομετρικός αντιορός για το Behring Nephelometer

                                             16 kit x 195,00€/kit= 3.120,00€

06 OSAO155 N-ANTISERUM C4 125 test 195,00 1,56
N ANTISERUM TO HUMAN C4 - 5 ml - 125 tests Εκατόν Ενενήντα Πέντε 
Νεφελομετρικός αντιορός για το Behring Nephelometer

                                             16 kit x 195,00€/kit = 3.120,00€

07 OQIY215 N HS CRP / CardioPhase HS CRP 625 test 800,00 1,28
N High sensitive CRP monoclonal 5x125 = 625 tests Οκτακόσια 
Πρωτείνη οξείας φάσης για την διάγνωση και 
παρακολούθηση της εξέλιξης της φλεγμονής. Δείκτης 
Πρόγνωσης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Μεγάλη 
Ευαισθησία και στη περιοχή <1mg/L. Υψηλή ακρίβεια 
και στην περιοχή 2 έως 4mg/L cv%: 0,6-2,8. Μεγάλο 
εύρος μέτρησης: 0,2-1000mg/L με την αρχική αραίωση. 
Εγκεκριμένο προϊόν από το FDA ως Δείκτης Πρόγνωσης
 Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, από τον Νοέμβριο του 
1999

                                               3 kit x 800,00€/kit = 2.400,00€
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EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ /
Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

08 OQIY215 N HS CRP / CardioPhase HS CRP 625 test 800,00 1,28
N High sensitive CRP monoclonal 5x125 = 625 tests Οκτακόσια 
Πρωτείνη οξείας φάσης για την διάγνωση και 
παρακολούθηση της εξέλιξης της φλεγμονής. Δείκτης 
Πρόγνωσης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Μεγάλη 
Ευαισθησία και στη περιοχή <1mg/L. Υψηλή ακρίβεια 
και στην περιοχή 2 έως 4mg/L cv%: 0,6-2,8. Μεγάλο 
εύρος μέτρησης: 0,2-1000mg/L με την αρχική αραίωση. 
Εγκεκριμένο προϊόν από το FDA ως Δείκτης Πρόγνωσης
 Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, από τον Νοέμβριο του 
1999.

                                                3 kit x 800,00€/kit = 2.400,00€

09 OPCE055 N Latex RF 300 test 350,00 1,17
N-Latex - RF 4X75 = 300 tests 4x4 ml N RF Reagent Τριακόσια Πενήντα 
4x4,8 ml N RF Supplementary Reagent Ποσοτικός 
προσδιορισμός του Ρευματοειδούς Παράγοντα στους 
Αναλυτές Behring Nephelometer. Υγρά αντιδραστήρια 
έτοιμα προς χρήση.

                                                 2 kit x 350,00 € = 700,00€
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10 OPBU055 N Latex ASL reagent 300 test 350,00 1,17
NA LATEX ASL REAGENT -  Υγρό έτοιμο προς χρήση Τριακόσια Πενήντα 
kit 4x75 = 300 tests 4 x 3,5  ml N Latex ASL Reagent, 
lyoph.

                                                2 kit x 350,00 € = 700,00€

11 OQWU155 N Latex β2 Microglobulin 126 test 300,00 2,38
N Latex β2 Microglobulin  Reagent Τριακόσια 
3 x 3 ml Reagent β2M
1 x 2 ml Urine Stabilizer
Νέο αντιδραστήριο νεφελομετρίας, υγρό έτοιμο προς 
χρήση σε ορό, πλάσμα και ούρα.
Σταθερότητα αντιδραστηρίου & βαθμονόμησης 4 
εβδομάδες
Ποσοτικό αποτέλεσμα εντός 6 λεπτών σε ορό/πλάσμα 
& 9 λεπτών στα ούρα
                                          Serum                     Urine

Intra assay CV                  1,7 - 3,9%            2,7 – 
3,1%
Inter assay CV                  1,0 – 3,1%            3,7 – 

                                                1 kit x 300,00€ = 300,00€

12 OUIE095 N-ANTISERUM CERULOPLASMIN 50 test 70,00 1,40
N ANTISERUM TO HUMAN CERULOPLASMIN - 2 ml Εβδομήντα 
50 testsΝεφελομετρικός αντιορός για το Behring 
Nephelometer

                                                 1 kit x 70,00€ = 70,00€
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13 OSAM155 N Antis.to Hum.a2 Macrogl 125 test 150,00 1,20
N ANTISERUM TO HUMAN a2 MACROGLOBULIN-5ml- Εκατόν Πενήντα 
125 testΝεφελομετρικός αντιορός για το Behring 
Nephelometer

                                                 1 kit x 150,00€ = 150,00€

14 OQNM135 N Latex Cystatin C kit 120 test 400,00 3,33
N Latex Cystatin C kit 3x40=120 tests. Ο πλέον Τετρακόσια 
ευαίσθητος δείκτης του GFR (Glomerular Filtration Rate)

Νέα επιλογή διαγνωστικής μεθοδολογίας γιά τον 
ταχύτατο προσδιορισμό της Clearance Κρεατινίνης και 

                                        1kit x 400,00€ = 400,00€

EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ /
Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

15 OPAX032 N LATEX Homocysteine 3X40 test 120 test 850,00 7,08

                 1 kit 850,00€ = 850,00€

Οκτακόσια Πενήντα 
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                                     ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ANΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ   24.065,00€

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ /
Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

01 OQKZ135 N Rheumatology std. Serum liquid ( CRP,ASL,RF 3 ml 150,00 50,00
 ) Εκατόν Πενήντα 
Πρότυπο oυσία αναφοράς για τη  (standard)  για την Εκατόν Πενήντα 
βαθμονόμηση των  ρευματολογικών εξετάσεων, 
CRP,RF,ASL .  3Χ1 ml, στο BEHRING 
NEPHELOMETER.

                                                 KIT 2 X 150,00 = 300,00€

02 OQIM135 N/T PROT.STANDARD SL 3x1 3 ml 125,00 41,67
N/T PROTEIN STANDARD SL 3x1 ml - Prealb, albumin, Εκατόν Είκοσι Πέντε 
 a1 acid glycoprot, haptoglob, a2 Macro, C3, C4, 
transferin, IgG, IgA,IgM, Ig/L k type, Ig/L λ type 
TPS,TPC,TPU, ceruloplasm, RBP,Hemopex. IgG1, 
IgG2, IgG3, IgG4. Πρότυπος ουσία αναφοράς για την 
βαθμονόμηση του BEHRING NEPHELOMETER.

                                                 KIT 3 X 125,00 = 375,00€

03 OQLV075 N PROTEIN STD. UY 1,5 ml 125,00 83,33
N Protein Standrard Urine Y, lyoph. 3 x 0.5 ml Εκατόν Είκοσι Πέντε 
(α1 - microglobulin, Cystatin C, β Trace Protein)

                                                  KIT 1 X X125,00 = 125,00€
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04 OQIO135 N/T PROT.CONTROL SL M 3x1 3 ml 125,00 41,67
N/T PROTEIN CONTROL SL LEVEL M 3x1 ml ΟΡΟΣ Εκατόν Είκοσι Πέντε 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ - LEVEL MEDIUM

                                                 KIT 4 X 125,00 = 500,00€

05 OQDB135 N/T Rheum.Contr.SL1 3x1ml 3 ml 125,00 41,67
N/T RHEUMA CONTROL SERUM - Level / 1, 3x1 ml Εκατόν Είκοσι Πέντε 
RF : 40 60 IU/ml ( only B.Nephelometer)ASL : 100-140 

IU/ml ( BN / TTS )CRP : 10- 15 mg / l ( BN / TTS ). 
Oρός ελέγχου για τον ποιοτικό έλεγχο στο BEHRING 
NEPHELOMETER.

                                                 KIT 1 X 125,00 = 125,00€

06 OUMS655 N-REACTION BUFFER 5 L 5000 ml 170,00 0,03
N-REACTION BUFFER FOR B.NEPHELOMETER II, Εκατόν Εβδομήντα 
BN PROSPEC - 5 λίτρα

                                                 KIT 10 X 170,00 = 1.700,00

07 OUMT655 N-DILUENT 5 Lit. 5000 ml 170,00 0,03
N-DILUENT FOR B.NEPHELOMETER -II , BN Εκατόν Εβδομήντα 
PROSPEC - 5 λιτρα (γιά την προαραίωση των 

                                    δειγμάτων)
                                                  KIT 20 X 170,00 = 3.400,00€
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08 OVLC312 EVAPORATION CAPS FOR REAGENT

                                                                                                                                          100 τεμ 81,00

                                                                                                                                                                                                        0,81 Ογδόντα Ένα

                                                  KIT 1 X 81,00 = 81,00€

 
09 OVIC112  Predilution wells 6.600 cups 6600 Cuvettes 600,00 0,09

BN-II / BN PROSPEC Predilution wells 1.100 x 6 = Εξακόσια 
6.600 Καψίδια αραιώσεως δειγμάτων ασθενών στόν 
Αναλυτή BEHRING NEPHELOMETER -II & BN 
PROSPEC

                                                 KIT 2 X 600,00 = 1.200,00€

10 OVLC212 EVAPORATION CAPS FOR CONTROL VIALS (2.5 50 τεμ 40,00 0,80
ml) 1 x 50

                                                                                                                                                           σαράντα

                                               ΚΙΤ 1 Χ 40,00 = 40,00€ 
                                                                                                                                                            
11 OVLK312 N CUVETTE SEGMENTS FOR BN PROSPEC 2700 τεμ 132,00 0,05

  
          Εκατόν Τριάντα Δύο

                                                   ΚΙΤ 2  Χ 132,00 = 264,00 €                                          

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ /
Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

12 OUMU155 N-SUPL.REAGENT PRECIPIT. 5 ml 21,00 4,20
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SUPPLEMENTARY REAGENT / PRECIPITATION - 5 Είκοσι Ενα 
ml ( forPrealbumin, CRP, Apo AI, Fibrinogen, AT III, 
Prothrombin, Plasminogen )

                                                ΚΙΤ 4 Χ 21,00 = 84,00€

13 OQLW135 N/T Protein Control LC 3 ml 130,00 43,33
(?2-macroglobulin, urine/CSF, Transferrin urine, Εκατόν Τριάντα 
Albumin urine/CSF, Ig/L-chain kappa type urine,
Ig/L-chain λ type urine, total protein urine/CSF,
Cystatin C, β Trace Protein). Oρός ελέγχου για τον
ποιοτικό έλεγχο στο BEHRING NEPHELOMETER.

                                                 ΚΙΤ 1 Χ 130,00 = 130,00€

14 OQTD115 N SUPPLEMENTARY REAG 2,5x6 ml 15 ml 55,00 3,67
N Supplement Reagent L/A, N Supplement Reagent Πενήντα Πέντε 
L/B, Ειδικό συμπληρωματικό αντιδραστήριο για τις 
εξετάσεις : N Latex- sTFR & N Latex- IgE Monoclonal, 
β2 Microglobulin.

                                                 ΚΙΤ 1 Χ 55,00 = 55,00€

15 OQUB195 Cleaner SCS (for Cystatin and SAA 30 ml 45,00 1,50
determination) 6x5.0 ml Σαράντα Πέντε 
Cleaner SCS for Cystatin C and SAA determinations, Σαράντα Πέντε 
500 determinations

                                                 ΚΙΤ 1 Χ 45,00 = 45,00€

                          ΣΥΝΟΛΟ   ΔΑΠΑΝΗΣ  ΥΛΙΚΩΝ  ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
                                               8.424,00€
                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
                                             24.065,00 +8.424,00 = 32.489,00€ +23% ΦΠΑ =39.961,47€
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Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται προμήθεια  τα οποία αναφέρονται στα Κεφάλαια 

Α.Β&  Γ  της  παρούσας  και  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  πρωτ.28640/17-09-2010 

προσφορά του Προμηθευτή στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της 

προσφερόμενης προμήθειας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 2ο  : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος παράδοσης και παραλαβής

Η  παροχή,  ο  χρόνος,  ο  τόπος  καθώς  και  ο  τρόπος  παράδοσης  και  παραλαβής,  θα 

πραγματοποιείται  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και με τους όρους της 

Τεχνικής  προσφοράς  του  αναδόχου,  τα  οποία  καθίστανται  παραρτήματα  της  παρούσας 

Σύμβασης.

Η παράδοση  και η παραλαβή των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας  με ευθύνη μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή και σε ώρα που  

θα ορίζει η Υπηρεσία.  

Την παραλαβή θα διενεργεί τριμελής επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρμόδιο όργανο 

διοίκησης της υπηρεσίας που τα παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του 

Π.Δ.118/07.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Δειγματοληψία

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του Π.Δ.118/2007.

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 ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ  «Ο ΑΓΙΟΣ  AΝΔΡΕΑΣ» και του οποίου οι 

μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 

Προμηθευτή.

β) Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 

στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.

γ) Ρητά συμφωνείτε ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από τον 

Ανάδοχο ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας,  επιφέρει  στον Ανάδοχο τις 

συνέπειες  που  προβλέπονται  από  το  Π.Δ.  173/90,  του  ΓΕΝ.  ΝΟΣ.  ΠΑΤΡΩΝ  <ΟΑΓΙΟΣ 

AΝΔΡΕΑΣ>,  διατηρούντος  επιπλέον  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  την  αποκατάσταση  πάσης 

περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για  την  άρτια,  άριστη,  πιστή  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  εκτέλεση  της 

προμήθειας της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο ΓΕΝ. 

ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ  AΝΔΡΕΑΣ> την υπ’  αριθ.  ……………….. εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης,  για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ»   η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% 

της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης προμήθειας που του κατακυρώθηκε χωρίς 

Φ.Π.Α.  με  απεριόριστο  χρόνο  ισχύος,  ήτοι  ποσού ……………………………... αυτή  θα 

επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και 

ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Πέρα  από  την  κατάπτωση   της  εγγύησης  δικαιούται  η  Αναθέτουσα  Αρχή  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.

ΆΡΘΡΟ 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 και λήγει  (1) έτος   μετά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή 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 ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>,

(β) Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης 

εντολές του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>,

(γ) Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση,

(δ) Αν  εκδοθεί  τελεσίδικη  απόφαση  κατά  του  Προμηθευτή  για  αδίκημα  σχετικό  με  την 

άσκηση του επαγγέλματός του.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον 

Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της Προμήθειας  – 

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  ΓΕΝ.  ΝΟΣ.  ΠΑΤΡΩΝ  <ΟΑΓΙΟΣ  AΝΔΡΕΑΣ>,  ύστερα  από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 
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παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, 

παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με 

την  παρούσα  σύμβαση  προς  τον  Ανάδοχο,  μέχρις  εκκαθαρίσεως  των  μεταξύ  τους 

υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή  καταπίπτει.

ΆΡΘΡΟ 8ο : Ανωτέρα Βία

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  ευθύνονται  για  την  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

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).

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  ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ  AΝΔΡΕΑΣ> και να επικαλεσθεί τους σχετικούς 

λόγους και 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 

Αναδόχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών.

ΆΡΘΡΟ  9ο  : Τίμημα- Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις.

1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια υλικού, και την 

εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Προμηθευτή, σύμφωνα με την οικονομική 

του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των 

#39.961,47ευρώ# ανά  μονάδα  μέτρησης,  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  νομίμων 

κρατήσεων και εξόδων.

2. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική 

και οικονομική του προσφορά.
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3. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό 

τον  όρο  ότι  δεν  συντρέχει  περίπτωση  παραλαβής  των  ειδών  με  έκπτωση  ή  περίπτωση 

επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.

4. Η  πληρωμή  θα  γίνεται  σε  ευρώ (€),  μετά  από  προηγούμενη  θεώρηση  των  σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Χρόνος  εξόφλησης: Εντός  εξήντα (60)  ημερών,  υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.

5.1. 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.).

5.2.  Η  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει  πριν  από  την  ημερομηνία 

εκάστης  τμηματικής  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής,  και  την  έκδοση  του 

αντίστοιχου από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).

6. Κατά  την  πληρωμή του  τιμήματος  των  ειδών  παρακρατείτε  ο  προβλεπόμενος  από  το 

άρθρο 55, Ν.2238/94) φόρος εισοδήματος.

7.  Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.)  επί  της  αξίας  των  τιμολογίων  βαρύνει  το 

Νοσοκομείο.

8.  Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις   :

• Υπέρ  του  Μ.Τ.Π.Υ.  1,5%  πλέον  χαρτοσήμου  και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου  2,4%

        (Π.Δ. 422/81 ).

• Φόρος εισοδήματος (4%  για προμήθειες , 8% για παροχή υπηρεσιών και 1% για 

καύσιμα)  επί  της  καθαρής  συμβατικής  αξίας  του  τιμολογίου  του  αναδόχου-

προμηθευτή (άρθρο 55, Ν.2238/94).

• Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% (Ν.3580/07 άρθρο 2)

• Υπέρ Νοσοκομείου  0,2% σύμφωνα με το (Ν.3580/07 άρθρο 3 ).

• Υπέρ Δημοσίου 0,25% και Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30%. ( Ν.2286/95 άρθρο 7.)

• καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 

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.
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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 συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών.

ΆΡΘΡΟ 12ο : Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ

Η παρούσα σύμβαση που θα υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη,τίθεται σε ισχύ 

από τις 10-01-2011 και για ένα έτος δηλ. έως 10-01-2012 με δικαίωμα της Υπηρεσίας 

για παράταση του χρόνου ισχύος της για τρεις ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές.

Παράταση πέραν των τριών μηνών προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του Προμηθευτή .

Σε κάθε περίπτωση η συνολική παράταση ισχύος της συμβάσεως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών συνολικά.

Το Νοσοκομείο δύναται να λύει μονομερώς τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της  

ισχύος  της  εφόσον  έχει  υπογραφεί  σύμβαση  προμήθειας  γιο  τα  ίδια  είδη  ή  ρυθμιστεί 

διαφορετικά  από  την  Ε.Π.Υ.  ή  την  6η Υ.ΠΕ.  Δυτ.  Ελλάδας  χωρίς  οιοδήποτε  δικαίωμα 

αποζημίωσης ή άλλης αξjωσης 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. 

ΆΡΘΡΟ 14ο : Λοιποί Όροι

1. 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 έλαβε γνώση και με τα οποία 

συμφωνεί.

2. 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 της 

υπό ανάθεση Προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με 

τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
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3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι  αποδέχονται 

όλους  τους  παραπάνω  όρους  και  συμφωνίες  ανεπιφύλακτα,  θεωρούν  τη  σύμβαση 

έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε Δυο(2) πρωτότυπα τα 

οποία αφού υπεγράφησαν και από τους δύο συμβαλλόμενους  το ένα κατατέθηκε στο ΓΕΝIKO 

ΝΟΣOKOMEIO  ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»  και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

                                                                                  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Ν.Π. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

        ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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