
                                                                                                          ΑΔΑ: 7H5Ν469073-T6 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                          KΗΜΔΗ:17PROC006025946 
2Η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ &ΑΙΓΑΙΟΤ     
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ 
«ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

Α.Π.4979/3-4-2017 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ENΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ 
ΚΑΙ ΔΝΟ ΣΔΓΝΩΣΗΡΙΟΤ ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΤΝΟΛΙΚΟΤ Π/Τ 14000€ ΤΜΠ. ΦΠΑ 
 
 
Σμ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υίμο «ηοθίηζεζμ» έπμκηαξ οπυρδ : 
 

1.Σδκ οπ΄αν ανζειυ 7/23-3-2017 Απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ημο 
Νμζμημιείμο. 
2.Σδκ 351/4-4-2017 δέζιεοζδ πίζηςζδξ. 
3. Σμ Ν.4412/2016 

5.Σδκ άιεζδ ηαζ επζηαηηζηή ακάβηδ πνμιήεεζαξ εκυξ πθοκηδνίμο ηαζ εκυξ 
ζηεβκςηδνίμο βζα ηδκ μιαθή θεζημονβία ημο ηιήιαημξ Πθοκηδνίςκ ημο Νμζμημιείμο ηαζ 
ηδκ πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηςκ αζεεκχκ. 

 
ΚΑΛΔΙ 

Φοζζηά ή Νμιζηά πνυζςπα κα εηδδθχζμοκ εκδζαθένμκ, ιεηά απυ οπμαμθή κλειζηήρ  
πποζθοπάρ, βζα ηδ ζφκαρδ ζφιααζδξ πνμιήεεζαξ εκυξ πθοκηδνίμο ηαζ εκυξ ζηεβκςηδνίμο, 
βζα ημ Νμζμημιείμ Υίμο ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδ ζοιθενυηενδ απυ μζημκμιζηή άπμρδ 
πνμζθμνά απμηθεζζηζηά αάζεζ ηζιήξ ζοκμθζημφ πνμΰπμθμβζζιμφ 14.000€  
ζοιπενζθαιαακμιέκμο Φ.Π.Α 
Πνμζθμνέξ εα βίκμκηαζ δεηηέξ ζηδ Γναιιαηεία ημο Νμζμημιείμο ιέπνζ ηδκ Σεηάνηδ 12 
Απνζθίμο 2017  ηαζ ιέπνζ ηζξ 14:00, ημ άκμζβια αοηχκ εα πναβιαημπμζδεεί ζηζξ 13 Απνζθίμο 
2017 ηαζ χνα 9:00π.ι. Οζ πνμζθμνέξ εα ζζπφμοκ βζα 180 διένεξ. 
 

Γικαίυμα ςμμεηοσήρ  

1. Γζηαίςια ζοιιεημπήξ  έπμοκ: 

(α)  Φοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα ηδξ διεδαπήξ ή ηδξ αθθμδαπήξ ή ζοκεηαζνζζιμί, 
εθυζμκ αζημφκ ειπμνζηή ή αζμιδπακζηή ή αζμηεπκζηή δναζηδνζυηδηα, ζοκαθή ιε ημ 
ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ πνμιήεεζαξ.  
(α) Δκχζεζξ πνμιδεεοηχκ πμο οπμαάθθμοκ ημζκή πνμζθμνά, εθυζμκ πθδνμφκ ηα 
μνζγυιεκα ζημ Ν.4412/16   
(β)  Κμζκμπναλίεξ πνμιδεεοηχκ. 

 



Σα εβηαηεζηδιέκα ζηδκ Δθθάδα θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα πνέπεζ κα είκαζ 

εββεβναιιέκα ζηα μζηεία επαββεθιαηζηά ή ειπμνζηά ιδηνχα ηαζ κα πνμζημιίγμοκ 

ακάθμβμ πζζημπμζδηζηυ. Οζ οπμρήθζμζ πμο δεκ έπμοκ εβηαηάζηαζδ ζηδκ Δθθάδα 

πνέπεζ κα απμδεζηκφμοκ ηδκ εββναθή ημοξ ζε επαββεθιαηζηυ ή ειπμνζηυ ιδηνχμ ημο 

ηνάημοξ εβηαηάζηαζήξ ημοξ ή κα πνμζημιίγμοκ ακάθμβδ έκμνηδ αεααίςζδ ή 

πζζημπμζδηζηυ. 

ηδ ζοκέπεζα ηδξ πανμφζαξ δζαηήνολδξ, μ υνμξ “πνμιδεεοηήξ” αθμνά υθεξ ηζξ 

πνμακαθενεείζεξ ζηα (α) , (α) ηαζ (β) ηαηδβμνίεξ.  

Οζ εκχζεζξ πνμιδεεοηχκ ηαζ μζ ημζκμπναλίεξ πνμιδεεοηχκ δεκ οπμπνεχκμκηαζ κα 

θαιαάκμοκ μνζζιέκδ κμιζηή ιμνθή πνμηεζιέκμο κα οπμαάθθμοκ ηδκ πνμζθμνά ημοξ. 

Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

Α)Οζ πνμζθμνέξ εα απεοεφκμκηαζ ζημ Γναθείμ Πνμιδεεζχκ ημο Νμζμημιείμο Υίμο, 

μδυξ Έθεκαξ Βεκζγέθμο 2 Σ.Κ.82132, ηαζ εα ηαηαηεεμφκ ζε ηθεζζηυ θάηεθμ, ζημ 

πνςηυημθθμ ηδξ οπδνεζίαξ, ακαβνάθμκηαξ ηδ θέλδ  «ΠΡΟΦΟΡΑ», ημ 

πνμζθενυιεκμ είδμξ(πνμιήεεζα ……….) .   

Β)Οζ πνμιδεεφηνζεξ εηαζνείεξ ιέζα ζημ θάηεθμ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ εα 

ημπμεεηήζμοκ 1)οπεφεοκδ δήθςζδ ζηδκ μπμία εα δδθχκμοκ υηζ: α)Απμδέπμκηαζ 

πθήνςξ υθμοξ ημοξ υνμοξ ηδξ πνυζηθδζδξ εκδζαθένμκημξ ηαζ πθδνμφκ ηζξ Σεπκζηέξ 

Πνμδζαβναθέξ ημο Πανανηήιαημξ Α΄ 

α)Ακαθαιαάκμοκ ηδκ οπμπνέςζδ κα πνμζημιίζμοκ ηάεε ζπεηζηυ δζηαζμθμβδηζηυ, 

εθυζμκ ημοξ γδηδεεί, με ποινή απόππιτηρ. 

2)Ξεπςνζζηυ θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ «Οζημκμιζηή Πνμζθμνά» 

3)Δββοδηζηή επζζημθή ζοιιεημπήξ ίζδ ιε ημ 2% ημο ζοκμθζημφ πμζμφ πθδκ ΦΠΑ.  

Γ)Οζ ηζιέξ εα δμεμφκ ζε εονχ ακά είδμξ ακαθοηζηά , δδθ. ηζιή ιμκάδμξ ΦΠΑ ηαζ 

ζοκμθζηή ηζιή. 

Γ).Η πνμζθμνά εα είκαζ ηαεανμβναιιέκδ, πςνίξ δζμνεχζεζξ, εα θένεζ ζθναβίδα ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαζ οπμβναθή ημο πνμζθένμκηα. 

Δ)Η ηαηαηφνςζδ ηδξ πνμιήεεζαξ εα βίκεζ ιε ηνζηήνζμ  ηδ ζοιθενυηενδ απυ 

μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά απμηθεζζηζηά αάζδ ηδξ ηζιήξ. 

Σ).Η πανάδμζδ ηςκ εζδχκ εα βίκεζ απυ ημκ ακάδμπμ εθάπαλ, ζημ πχνμ ηςκ 

πθοκηδνίςκ υπμο εα παναθδθεεί απυ εζδζηή επζηνμπή πμο εα ζοζηαεεί βζα ημ ζημπυ 

αοηυ. 

ε πενίπηςζδ ιδ παναθααήξ ηςκ πνμξ πνμιήεεζα εζδχκ απυ ηδκ επζηνμπή 

παναθααήξ, μζ πνμιδεεοηέξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ηα ακηζηαηαζηήζμοκ ζφιθςκα ιε 

υζα πνμαθέπμκηαζ ζηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. 



 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

Α.1)Η πθδνςιή ηςκ πνμιδεεοηχκ εα πναβιαημπμζδεεί εκηυξ πνμεεζιίαξ ελήκηα (60) 

διενχκ απυ ηδ θήρδ ημο ηζιμθμβίμο, ηδκ έηδμζδ απυ ηδκ ανιυδζα επζηνμπή 

παναθααήξ πναηηζημφ παναθααήξ ηαζ ηαθήξ εηηέθεζδξ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ 

ζφιααζδξ , ιε ηδκ πνμτπυεεζδ  ηδξ πνμζηυιζζδξ θμνμθμβζηήξ ηαζ αζθαθζζηζηήξ 

εκδιενυηδηαξ ηαεχξ ηαζ υπμζμο άθθμο εββνάθμο ηοπυκ γδηδεεί απυ ηδκ Οζημκμιζηή 

Τπδνεζία. 

2) Η πθδνςιή εα πναβιαημπμζείηαζ ιεηά απυ ηδ εεχνδζδ ημο ζπεηζημφ πνδιαηζημφ 

εκηάθιαημξ απυ ημ Δπίηνμπμ ημο Δθεβηηζημφ οκεδνίμο εθυζμκ μνίγεηαζ απυ ημ κυιμ. 

Β.Σ μ ιεζμδυηδ εα αανφκμοκ υθεξ μζ κυιζιεξ ηναηήζεζξ υπςξ αοηέξ εηάζημηε ζζπφμοκ. 

Πνμζθμνέξ πμο γδημφκ απαθθαβή ημοξ απυ   ηζξ παναπάκς επζαανφκζεζξ, δεκ 

βίκμκηαζ δεηηέξ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Η Ιζσύρ ηυν Πποζθοπών 

1. Οζ πνμζθμνέξ ζζπφμοκ ηαζ δεζιεφμοκ ημοξ πνμιδεεοηέξ βζα (120) εηαηυκ είημζζ 
διένεξ απυ ηδκ επυιεκδ ιένα ηδξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ.  

2. Πνμζθμνά πμο μνίγεζ πνυκμ ζζπφμξ ιζηνυηενμ ηςκ 120  διενχκ, απμννίπηεηαζ ςξ 
απανάδεηηδ. 

3. Η ακαημίκςζδ ηδξ ηαηαηφνςζδξ ημο δζαβςκζζιμφ ζημοξ πνμιδεεοηέξ ιπμνεί κα 
βίκεζ ηαζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ, δεζιεφεζ υιςξ ημκ πνμζθένμκηα 
ιυκμ εθυζμκ αοηυξ ημ απμδεπηεί. 

4. Η ζζπφξ ηςκ Πνμζθμνχκ είκαζ δοκαηυ κα παναηαεεί, εθ’ υζμκ γδηδεεί απυ ηδκ 
Ακαεέημοζα Ανπή, ηαη’ ακχηαημ υνζμ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ίζμ ιε ημ παναπάκς 
μνζγυιεκμ. 

5. Ακ πνμηφρεζ ακάβηδ πανάηαζδξ ηδξ ζζπφμξ ηςκ Πνμζθμνχκ, δ Ακαεέημοζα Ανπή 
ιεηά απυ εζζήβδζδ ημο θμνέα δζεκένβεζαξ εα  απεοεφκεζ ζπεηζηυ έββναθμ αίηδια 
πνμξ ημοξ Πνμζθένμκηεξ, ημ ανβυηενμ ζε πέκηε (5) διένεξ πνζκ απυ ηδ θήλδ ζζπφμξ 
ηςκ Πνμζθμνχκ ημοξ, εάκ απμδέπμκηαζ ηδκ πανάηαζδ βζα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ 
δζάζηδια. Οζ Πνμζθένμκηεξ μθείθμοκ κα απακηήζμοκ εββνάθςξ ιέζα ζε ηνεζξ (3) 
διένεξ ηαζ, ζε πενίπηςζδ πμο απμδέπμκηαζ ηδκ αζημφιεκδ πανάηαζδ, κα ακακεχζμοκ 
ηαζ ηζξ εββοήζεζξ ζοιιεημπήξ ημοξ, ακ αοηέξ δεκ ζζπφμοκ ηαζ βζα ηοπυκ  παναηάζεζξ. 
6. Μεηά ηδ θήλδ ηαζ ημο παναπάκς ακςηάημο μνίμο πνυκμο πανάηαζδξ ζζπφμξ ηδξ 
πνμζθμνάξ, ηα απμηεθέζιαηα ημο δζαβςκζζιμφ οπμπνεςηζηά ιαηαζχκμκηαζ, εηηυξ εάκ 
δ Ακαεέημοζα Ανπή ηνίκεζ, ηαηά πενίπηςζδ, αζηζμθμβδιέκα υηζ δ ζοκέπζζδ ημο 
δζαβςκζζιμφ ελοπδνεηεί ημ δδιυζζμ ζοιθένμκ, μπυηε μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημκ 
δζαβςκζζιυ ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ, είηε κα παναηείκμοκ ηδκ πνμζθμνά ημοξ, εθυζμκ 
ημοξ γδηδεεί πνζκ ηδκ πάνμδμ ημο ακςηένς ακςηάημο μνίμο, πανάηαζδ ηδξ 
πνμζθμνάξ ημοξ είηε υπζ. ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, δ δζαδζηαζία ημο δζαβςκζζιμφ 
ζοκεπίγεηαζ ιε υζμοξ πανέηεζκακ ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ. 
7. Η ζζπφξ ηςκ πνμζθμνχκ παναηείκεηαζ αοημδζηαίςξ βζα υζμ πνμκζηυ δζάζηδια 
εκδεπμιέκςξ ακαζηαθεί δ δζαδζηαζία ημο δζαβςκζζιμφ ή ειπμδζζηεί δ πνυμδμξ αοημφ, 



ζοκεπεία άζηδζδξ δζμζηδηζηήξ πνμζθοβήξ ή εκδίημο ιέζμο ή αμδεήιαημξ ηαηά 
πνάλεςκ ή παναθείρεςκ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ, πμο αθμνμφκ ημκ δζαβςκζζιυ. 
ηδκ πενίπηςζδ αοηή μζ πνμζθένμκηεξ οπμπνεμφκηαζ κα ιενζικμφκ βζα ηδκ 
πανάηαζδ, ακηζζημίπςξ, ηδξ ζζπφμξ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ζοιιεημπήξ. 
 

 Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ ηος Γιαγυνιζμού  

1. Η απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ εα πναβιαημπμζδεεί ζε ακμζηηή ζοκεδνίαζδ 
απυ ηδκ Δπζηνμπή Γζεκένβεζαξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ ημο Γζαβςκζζιμφ πανμοζία ηςκ 
οπμρδθίςκ πμο οπέααθακ πνμζθμνά ή ελμοζζμδμηδιέκςκ εηπνμζχπςκ ημοξ, ηδκ 
διένα ηαζ χνα πμο μνίγεηαζ ζηδ δζαηήνολδ.   
2. Όθμζ μζ πανεονζζηυιεκμζ θαιαάκμοκ βκχζδ ιυκμ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζημκ 
δζαβςκζζιυ, ηαεχξ επίζδξ  ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ηςκ πνμζθμνχκ 
πμο ηαηαηέεδηακ. 
3. Σοπυκ απμοζία οπμρδθίμο ή ελμοζζμδμηδιέκμο εηπνμζχπμο ημο δεκ ηςθφεζ 
ημ άκμζβια  ηδξ ακηίζημζπδξ Πνμζθμνάξ.   
4. Η δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ εα πναβιαημπμζδεεί ζε έκα ζηάδζμ. 
 
 
 

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ο ππομηθεςηήρ ζηον οποίο θα ηος καηακςπυθεί  ο διαγυνιζμόρ είναι 

ςποσπευμένορ ηο απγόηεπο καηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ να καηαθέζει 

εγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ, η οποία καλύπηει ζε εςπώ ποζοζηό 

5% ηηρ ζςνολικήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ ηηρ ππομήθειαρ πος θα ηος καηακςπυθεί 

συπίρ Φ.Π.Α., με απεπιόπιζηο σπόνο ιζσύορ. Αοηή εα επζζηναθεί ιεηά ηδκ μνζζηζηή, 

πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή παναθααή ηδξ εκ θυβς πνμιήεεζαξ ηαζ φζηενα απυ ηδκ 

εηηαεάνζζδ ηοπυκ απαζηήζεςκ απυ ημοξ δφμ ζοιααθθυιεκμοξ.  

 

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο πνμιδεεοηήξ ζημκ μπμίμ ή ζημοξ μπμίμοξ εα ηαηαηονςεεί δ πνμιήεεζα, 

οπμπνεμφηαζ κα ηαηαεέζεζ εββφδζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ  ηςκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ 

ιε δζάνηεζα ζζπφμξ ημοθάπζζημκ  ηνζχκ εηχκ. 

 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Ακάδμπμξ πμο εα πνμηφρεζ μθείθεζ κα παναδχζεζ ηαζ εβηαηαζηήζεζ ηα οπυ 

πνμιήεεζα είδδ ζημ πχνμ πθοκηδνίςκ ημο Νμζμημιείμο, εκηυξ 30 διενχκ απυ ηδκ 

οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ. 

Δπίζδξ ημ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ ημο ακαδυπμο εα επζδείλεζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ 

ιδπακδιάηςκ ζημ πνμζςπζηυ ημο Νμζμημιείμο. 

Καε΄ υθδ ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηδξ πνμιήεεζαξ, μ Ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα 



ζοκενβάγεηαζ ζηεκά ιε ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή ηαζ ιε ημκ Φμνέα δζελαβςβήξ ημο 

δζαβςκζζιμφ, οπμπνεμφηαζ δε κα θαιαάκεζ οπυρδ ημο μπμζεζδήπμηε παναηδνήζεζξ 

ηδξ ζπεηζηά ιε ηδκ εηηέθεζδ ηδξ Πνμιήεεζαξ. 

Ο Ακάδμπμξ εα είκαζ πθήνςξ ηαζ απμηθεζζηζηά ιυκμξ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηήνδζδ ηδξ 

ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ ςξ πνμξ ημ απαζπμθμφιεκμ απυ αοηυκ πνμζςπζηυ βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηδξ φιααζδξ. Η Ακαεέημοζα Ανπή δεκ έπεζ οπμπνέςζδ 

ηαηααμθήξ απμγδιίςζδξ βζα οπενςνζαηή απαζπυθδζδ ή μπμζαδήπμηε άθθδ αιμζαή 

ζημ πνμζςπζηυ ημο Ακαδυπμο ή ηνίηςκ.  

Ο Ακάδμπμξ εββοάηαζ βζα ηδ δζάεεζδ ημο ακαθενμιέκμο ζηδκ Πνμζθμνά ημο, οπυ 

πνμιήεεζα πνμσυκημξ ηαζ ζοκενβαηχκ πμο εα δζαεέημοκ ηδκ απαζημφιεκδ ειπεζνία, 

ηεπκμβκςζία ηαζ ζηακυηδηα, χζηε κα ακηαπμηνζεμφκ πθήνςξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ 

φιααζδξ, οπυζπεηαζ δε ηαζ αεααζχκεζ υηζ εα επζδεζηκφμοκ πκεφια ζοκενβαζίαξ ηαηά 

ηζξ επαθέξ ημοξ ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ ηα ζηεθέπδ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ή 

ηςκ εηάζημηε οπμδεζηκομιέκςκ απυ αοηήκ πνμζχπςκ.  

Ο Ακάδμπμξ μθείθεζ κα εκενβεί ιε επζιέθεζα ηαζ θνμκηίδα, χζηε κα ειπμδίγεζ πνάλεζξ ή 

παναθείρεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα έπμοκ απμηέθεζια ακηίεεημ ιε ημ ζοιθένμκ ηδξ 

Ακαεέημοζαξ Ανπήξ. 

Απαβμνεφεηαζ δ εηπχνδζδ απυ ημκ Ακάδμπμ ζε μπμζμκδήπμηε ηνίημ ηςκ 

οπμπνεχζεςκ ηαζ δζηαζςιάηςκ πμο απμννέμοκ απυ ηδ φιααζδ πμο εα ζοκάρεζ ιε 

ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή.  

Η Ακαεέημοζα Ανπή απαθθάζζεηαζ απυ ηάεε εοεφκδ ηαζ οπμπνέςζδ απυ ηοπυκ 

αηφπδια ή απυ ηάεε άθθδ αζηία ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ Πνμιήεεζαξ. ε πενίπηςζδ 

μπμζαζδήπμηε πανάααζδξ ή γδιίαξ πμο πνμηθδεεί ζε ηνίημοξ απυ ηα θοζζηά 

πνυζςπα πμο απαζπμθεί μ Ακάδμπμξ ή μζ οπενβμθάαμζ αοημφ, οπμπνεμφηαζ μ 

Ακάδμπμξ ιυκμξ αοηυξ πνμξ απμηαηάζηαζή ηδξ.  

ε πενίπηςζδ πμο μ Ακάδμπμξ είκαζ έκςζδ/ημζκμπναλία, ηα ιέθδ πμο απμηεθμφκ ηδκ 

έκςζδ/ημζκμπναλία εα είκαζ απυ ημζκμφ ηαζ εζξ μθυηθδνμκ οπεφεοκα έκακηζ ηδξ 

Ακαεέημοζαξ Ανπήξ βζα ηδκ εηπθήνςζδ υθςκ ηςκ απμννεμοζχκ απυ ηδκ πανμφζα 

οπμπνεχζεχκ ημοξ. Σοπυκ οθζζηάιεκεξ ιεηαλφ ημοξ ζοιθςκίεξ πενί ηαηακμιήξ ηςκ 

εοεοκχκ ημοξ έπμοκ ζζπφ ιυκμκ ζηζξ εζςηενζηέξ ημοξ ζπέζεζξ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ 

δεκ δφκακηαζ κα πνμαθδεμφκ έκακηζ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ςξ θυβμξ απαθθαβήξ ημο 

εκυξ ιέθμοξ απυ ηζξ εοεφκεξ ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο άθθμο ή ηςκ άθθςκ ιεθχκ βζα 

ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ Πνμιήεεζαξ. 

ε πενίπηςζδ πμο μ Ακάδμπμξ είκαζ έκςζδ/ημζκμπναλία ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

εηηέθεζδξ ηδξ φιααζδξ, μπμζμδήπμηε απυ ηα ιέθδ ηδξ έκςζδξ/ ημζκμπναλίαξ, 

ελαζηίαξ ακζηακυηδηαξ ημο, βζα μπμζμδήπμηε θυβμ ή θυβς ακςηέναξ αίαξ δεκ ιπμνεί κα 

ακηαπμηνζεεί ζηζξ οπμπνεχζεζξ ημο, ηα οπυθμζπα ιέθδ ζοκεπίγμοκ κα έπμοκ ηδκ 

εοεφκδ μθμηθήνςζδξ ηδξ φιααζδξ ιε ημοξ ίδζμοξ υνμοξ.  

ηδκ ςξ άκς πενίπηςζδ μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ αιεθθδηί κα εκδιενχζεζ ζπεηζηά 



εββνάθςξ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή. Δάκ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ μζ 

ζοιααηζημί υνμζ ιπμνμφκ κα εηπθδνςεμφκ απυ ηα εκαπμιείκακηα ιέθδ ηδξ 

έκςζδξ/ημζκμπναλίαξ, δ φιααζδ οθμπμζείηαζ απυ ηα θμζπά ιέθδ ζημ ζφκμθυ ηδξ ηαζ 

ελαημθμοεεί κα πανάβεζ υθα ηα έκκμια απμηεθέζιαηά ηδξ. Η ζπεηζηή Απυθαζδ ηδξ 

Ακαεέημοζαξ Ανπήξ πενί ηδξ δοκαηυηδηαξ εηπθήνςζδξ ηςκ ζοιααηζηχκ υνςκ απυ ηα 

εκαπμιείκακηα ιέθδ ημζκμπμζείηαζ εββνάθςξ ζημκ Ακάδμπμ. 

Δθυζμκ δ Ακαεέημοζα Ανπή απμθαζίζεζ ζπεηζηά υηζ ηα εκαπμιείκακηα ιέθδ δεκ 

επανημφκ βζα κα εηπθδνχζμοκ ημοξ υνμοξ ηδξ φιααζδξ, ηυηε δ Ακάδμπμξ 

έκςζδ/ημζκμπναλία μθείθεζ κα πνμηείκεζ ακηζηαηαζηάηδ, ιε πνμζυκηα ακηίζημζπα ημο 

απμπςνμφκημξ ιέθμοξ. Η πνυηαζδ εα πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ζπεηζηά έββναθα 

ζηα μπμία μ ακηζηαηαζηάηδξ δεζιεφεηαζ βζα ηδκ πνμζήημοζα εηπθήνςζδ ηςκ εκ θυβς 

ζοιααηζηχκ υνςκ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ οπμηαηάζηαζδ ημο ζηζξ οπμπνεχζεζξ ημο 

απμπςνμφκημξ ιέθμοξ. Η Ακαεέημοζα Ανπή εβηνίκεζ ιε Απυθαζή ηδξ ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ αοηή. ε πενίπηςζδ υιςξ πμο δ πνυηαζδ βζα ζοβηεηνζιέκμ 

ακηζηαηαζηάηδ δεκ βίκεζ απμδεηηή, δ Ακαεέημοζα Ανπή δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα 

ηδνφλεζ ημκ Ακάδμπμ έκςζδ /ημζκμπναλία έηπηςημ.  

Δθαπμοζηέο Γίκαιο - Γιαιηηζία 

1.  Ο ακάδμπμξ ημο ένβμο ηαζ δ Ακαεέημοζα Ανπή εα πνμζπαεμφκ κα νοειίγμοκ 

θζθζηά ηάεε δζαθμνά, πμο ηοπυκ εα πνμηφρεζ ζηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ζζπφμξ ηδξ ζφιααζδξ.  

2.  Δπί δζαθςκίαξ, ηάεε δζαθμνά εα θφεηαζ απυ ηα Δθθδκζηά Γζηαζηήνζα ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ημ Γζηαζηήνζμ Υίμο, εθανιμζηέμ δε δίηαζμ είκαζ πάκημηε ημ Δθθδκζηυ.  

3.  Γεκ απμηθείεηαζ υιςξ, βζα μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ εθυζμκ ζοιθςκμφκ ηαζ ηα 

δφμ ιένδ, κα  πνμαθεθηεί ζηδ ζφιααζδ πνμζθοβή ηςκ ζοιααθθμιέκςκ, ακηί ηςκ 

Γζηαζηδνίςκ, ζε δζαζηδζία ζφιθςκα πάκηα ιε ηδκ Δθθδκζηή Νμιμεεζία ηαζ ιε υζα 

ιεηαλφ ημοξ ζοιθςκήζμοκ. Ακ δεκ επέθεεζ ηέημζα ζοιθςκία, δ ανιμδζυηδηα βζα ηδκ 

επίθοζδ ηδξ δζαθμνάξ ακήηεζ ζηα Δθθδκζηά Γζηαζηήνζα ηαηά ηα μνζγυιεκα ζηδκ 

παναπάκς Πανάβναθμ. 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΙΟΤ 

ΣΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:2271350258                                                                        

FAX: 2271044311                                                                                             

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                                                    α.α. 

                                                                                                               ΕΛΕΝΗ ΒΟΤΣΙΕΡΟΤ                               



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄        

 

    ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΝΟ 

ΣΔΓΝΩΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σεπκζηή πενζβναθή εκυξ πθοκηδνίμο κενμφ κμζμημιεζαημφ ζιαηζζιμφ 

 Να θένεζ πζζημπμζδηζηυ ISO 9001/2000  ηαζ πζζημπμίδζδ Δονςπασηήξ Έκςζδξ CE.   

 Η πςνδηζηυηδηα ημο εα πνέπεζ κα είκαζ έςξ 30 ηζθά ζηεβκμφ ζιαηζζιμφ ακά θυνηςζδ. 

 Θα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ιεβάθδ πυνηα βζα κα ηαείζηαηαζ εοπενήξ δ θυνηςζδ ηαζ 
εηθυνηςζδ ημο νμοπζζιμφ. 

 Να θένεζ ημιαίμ (ιπμοηυκ) επείβμοζαξ ζηάζδξ ημο ιδπακήιαημξ ζε πενίπηςζδ 
ηζκδφκμο. 

 Η θεζημονβία ημο ιδπακήιαημξ εα πνέπεζ κα δζαηυπηεηαζ υηακ δ πυνηα ημο είκαζ 
ακμζπηή. 

 Να αζθαθίγεζ ηαζ κα ηθεζδχκεζ ηα πνμβνάιιαηα πθφζδξ, έηζζ χζηε κα ιδκ είκαζ δοκαηή 
απυ ημοξ πεζνζζηέξ ημο ηιήιαημξ ηςκ πθοκηδνίςκ κα δζαηυπημοκ ηα πνμβνάιιαηα ή κα 
ηα πνμζπενκμφκ βζα ιείςζδ ημο πνυκμο πθφζδξ, ηδκ χνα ηδξ θεζημονβίαξ ημο 
εηάζημηε πνμβνάιιαημξ. 

 Να είκαζ δθεηηνμεενιαζκυιεκμ, παιδθυζηνμθμ ηαζ κα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα δεπηεί 
απεοεείαξ γεζηυ κενυ. 

 Να δζαεέηεζ ακμλείδςημ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ ηάδμ. 

 Υαιδθήξ ηαηακάθςζδξ ζε εκένβεζα ηαζ κενυ. 

Σεπκζηή πενζβναθή εκυξ ζηεβκςηδνίμο κμζμημιεζαημφ ζιαηζζιμφ 

 Να θένεζ πζζημπμζδηζηυ ISO 9001/2000 ηαζ πζζημπμίδζδ Δονςπασηήξ Έκςζδξ  CE . 

 Η πςνδηζηυηδηα ημο εα πνέπεζ κα είκαζ έςξ 30 ηζθά ανεβιέκμο ζιαηζζιμφ ακά 

θυνηςζδ. 

 Ο ηάδμξ εα πνέπεζ κα είκαζ απυ ακμλείδςημ αηζάθζ. 

 Σμ θίθηνμ ηαεανζζιμφ κα είκαζ απυ οθζηυ πμο εα ηαεανίγεηαζ εφημθα. 

 Να είκαζ δθεηηνμεενιαζκυιεκμ. 

 Υαιδθήξ ηαηακάθςζδξ ζε εκένβεζα. 



 Να θένεζ πεζνζζηήνζμ βζα επζθμβή πνμβναιιάηςκ –εενιμηναζζχκ. 

 Να δζαεέηεζ ακαζηνμθή ηάδμο δελζά ηαζ ανζζηενά. 

 Να θένεζ ημιαίμ (ιπμοηυκ) επείβμοζαξ ζηάζδξ ημο ιδπακήιαημξ ζε πενίπηςζδ 
ηζκδφκμο. 

 Η θεζημονβία ημο ιδπακήιαημξ εα πνέπεζ κα δζαηυπηεηαζ υηακ δ πυνηα ημο είκαζ 
ακμζπηή. 
 

Η Δπζηνμπή ζφκηαλδξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ 

Πνζκάνδξ Φχηδξ 

Γειενηγμφδδ Υνζζηίκα 

θήηα Δοακεία 

 

            


