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06-03-2020

(ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ)

ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

MILONAS HEALTH A.E ΗΑΣΡΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΡΑΜΜΟΤ 21
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ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ :
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(CPV 33140000- 3 ΚΑΔ 1311Ν) »
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Αξηζκ. Πξση. Απφθαζεο Γηνηθεηή 0/ 290
ΑΓΑ Απόθαζεο :ΧΞ744690ΒΞ-119
Αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο α/α 0/ 290 πνζνχ 3.124,80€
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ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΜΒΑΗ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΟΤ - ΣΙΜΗ
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ-ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

ΤΜΒΑΖ ΤΠ. ΑΡΗΘ. : 51/2020

(ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ)

ηελ Εάθπλζν ζήκεξα 06-03-2020 νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη:
Αθελόο ην Γ.Ν. Εαθύλζνπ πνπ εδξεύεη ζην Γατηάλη ΣΚ 29100-ΕΑΚΤΝΘΟ κε ΑΦΜ
999519547 ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζαο απφ ηνλ Γηνηθεηή θν. ΓΔΧΡΓΗΟ Υ ΡΑΓΚΟΤΖ, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή»
θαη αθεηέξνπ ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία : MILONAS HEALTH A.E ΗΑΣΡΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ
ΓΡΑΜΜΟΤ 21 ΚΟΡΧΠΗ ΑΣΣΗΚΖ ΣΚ 19441 ΣΖΛ 2109902061 FAX 2109902060
email:info@milonashealth.gr κε ΑΦΜ 998179225 ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΦΑΒΔ θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν
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ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ππάξηζκ΄
θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο»,
Λακβάλνληαο ππόςε :

1)Σν από 832/11-02-2020 αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ γηα πξνκήζεηα
πιηθώλ αληηκεηώπηζεο πεξηζηαηηθώλ από ην θνξνλντό (πξνζηαηεπηηθέο ελδπκαζίεο, γπαιάθηα
πξνζώπνπ, κάζθεο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο FFP-3)
2) Σελ από 926/ 14/02-2020(ΑΓΑ ΦΠΘΕ4690ΒΞ-ΗΜΝ ) δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
γηα πξνκήζεηα πιηθώλ αληηκεηώπηζεο πεξηζηαηηθώλ από ηνλ θνξνλντό
3) Σελ από 1101/24-02-2020 (ΑΓΑ ΦΚ5Μ4690ΒΞ-6ΔΚ) απόθαζε Γηνηθεηή γηα πξνκήζεηα
καζθώλ πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο FFP-3, κε απεπζείαο αλάζεζε δεδνκέλνπ όηη δελ
ππήξρε πξνζθνξά
4) Σειεθσληθή επηθνηλσλία κε δηάθνξεο εηαηξείεο παξνρήο πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ όπνπ δελ
ππήξρε δηαζέζηκν ζηνθ καζθώλ
5) Σελ ππ΄άξηζκ 1286/06-03-2020 νηθνλνκηθή πξνζθνξά από εηαηξεία MILONAS HEALTH
AE ΗΑΣΡΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ
6Σηελ από 1287/06-03-2020 απόθαζε Γηνηθεηή γηα πξνκήζεηα καζθώλ πςειήο
αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο FFP-3 από ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία
7) Σελ έθζεζε αλάιεςε δαπάλεο 0/290, 263/0 ΑΓΑ 9Ν434690ΒΞ-Φ10
πκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα:
Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.)
νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη απηφο
κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ.
Γηνηθεηηθή εληνιή: νηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ
πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ
ηειενκνηνηππηψλ.
Έξγν: φπσο εμεηδηθεχεηαη ζην άξζξν 1. ηεο παξνχζεο χκβαζεο γηα πξνκήζεηα πιηθψλ .
Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.
Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα.
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ): Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ
νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξαιαβή (ηκεκαηηθή – νξηζηηθή).
Παξαδνηέα: Όια ηα ελδηάκεζα ή ηειηθά έξγα, πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή
νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηε χκβαζε.
Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη
απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε
ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο
ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
Πξνζθνξά: ε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
ύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ Έξγνπ, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί.
πκβαηηθά ηεύρε : Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη
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φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α) ηε
χκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
πκβαηηθό ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 1 … ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ - ΣΙΜΗ
Πξνκήζεηα κάζθεο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο FFP-3έλαληη ζσκαηηδίσλ, ιεπθέο, επίπεδεο , κε
εηδηθφ θίιηξν/βαιβίδα abs γηα ηελ απνθπγή πηεηηθψλ θπηηαξνζηαηηθψλ παξαγφλησλ. Με θίιηξν
ζσκαηηδίσλ πνπ απνξξνθά πάλσ απφ 95% ησλ ζσκαηηδίσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξσλ ησλ ηξηψλ(3) κέηξσλ.
πζθεπάδνληαη δηπισκέλεο αλά ηεκάρην.
Τιηθό

Πνζόηε
ηα

Σηκή
/ηεκ

Καζαξή
αμία

ΦΠΑ
24%

Mάζθεο πςειήο αλαπλεπζηηθήο
πξνζηαζίαο FFP-3
Φέξεη ζήκαλζε CE
Τπεξθαιχπηεη ην Δπξσπατθφ πξφηππν
EN149:2001+Α12009 θαη είλαη ζχκθσλν
κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 89/686/EEC
Κσδηθφο GMDN 35171
Κσδηθφο ΔΚΑΠΣΤ 681977
πζθεπαζία 10ηεκ/θνπηί
12θνπηηά/θηβψηην
Οίθνο παξαγσγήο medi Gold ltd
Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο Σνπξθία
ΤΝΟΛΟ

120ηεκ

21,00€

2.520,00€

604,80€

ΣΔΛΗΚΖ
ΑΞΗΑ ΜΔ
ΦΠΑ 24%
3.124,80€

2.520,00€

604,80€

3.124,80€

Κσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ :4.2.2/22,00€/ηεκ
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ γηα ρξήζε
πιηθώλ:
ησλ
(δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ είθνζη επξώ & κεδέλ ιεπηώλ) (2.520,00€)
+ΦΠΑ 24% (εμαθνζίσλ ηεζζάξσλ επξώ & νγδόληα ιεπηώλ)
(604,80€)
χλνιν
(ηξεηο ρηιηάδεο εθαηόλ είθνζη ηέζζεξα επξώ θαη νγδόληα ιεπηά) (3.124,80€)
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο,
λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο
ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ , ρσξίο θακία πεξαηηέξσ
επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Σν Ννζνθνκείν δελ ζα δερζεί νπδεκία δηαθνξνπνίεζε ζηηο παξαπάλσ ηηκέο γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία
ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΑΓΟΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ
1. Ζ παξάδνζε ζα γίλεη εθάπαμ , εληφο ηξηώλ (3) εκεξψλ, απφ ηειεθσληθή ή έγγξαθε παξαγγειία καο,
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ
πξνκεζεπηή, ελψπηνλ Δπηηξνπήο παξαιαβήο, ε νπνία ζα έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ Γ/λζε ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
3.1. Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη έσο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο θαη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
3.2. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, εθ’ φζνλ δεηεζεί ε ιχζε
ηεο απφ Αλψηεξν Κξαηηθφ Φνξέα εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο θακηά αμίσζε ηνπ κεηνδφηε-αλαδφρνπ, γηα
νηθνλνκηθή ή άιιε απνδεκίσζε ηνπ, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (άξζξα 132 & 133 ηνπ λ. 4412/2016).
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3.3 Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (άξζξν 201, λ. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη εληφο δπν (2) κελψλ, απφ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή ηνπ έξγνπ. (ε παξαιαβή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ νξίδεηαη
γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζχληαμε νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο πνπ
ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή) θαη ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ ( άξζξν 18, λ. 2469/4-3-97) ππφ
ηνλ φξν φηη ε παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζχκβαζε .
Διάρηζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 200, παξαγξ. 4, ηνπ λ.4412/2016, είλαη:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο,
απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016.
β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα έρεη εθδνζεί ζην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ
ΓΗΟΝΤΗΟ» Σαρ. Γ/λζε: Γατηάλη Εαθχλζνπ Σ.Κ. 291 00 ΑΦΜ: 999519547, ΓΟ.Τ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ
δ) Πξνζθφκηζε Δμνθιεηηθήο απφδεημεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ.
ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο.
δ) Οπνηνδήπνηε άιιν παξαζηαηηθφ ή δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ
πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
2. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο
θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
επηβάιιεηαη (άξζξν 4, Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ &
θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, Ν. 3580/2007
γ) πνζνζηφ 0,06% ππεξ Α.Δ.Π.Π.(Αξρή εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ)
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο αμίαο (4% γηα πξνκήζεηα πιηθψλ , 8% γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ & 1% γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ)
επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν
αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζζεί φηαλ παξαδνζνχλ ηα πιηθά φπσο πεξηγξάθνληαη ζην
άξζξν 1 ηεο παξνχζεο , γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ
ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 6. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη νη
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4605/2019, θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε Παξνρή έξγνπ είλαη ηα αλαθεξφκελα
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο
θαησηέξσ. 1. Ζ χκβαζε. 2. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλάδνρνπ
ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ'
αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή
ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά
πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ
εδξεχνπλ ζηνλ Ννκφ Εαθχλζνπ

ΑΔΑ: Ω62Λ4690ΒΞ-3ΑΗ

Δ ΠΗΣΧΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ζπλεηάγε ην παξφλ ζε δχν πξσηφηππα, έλα έιαβε έθαζην ζπκβαιιφκελν
κέξνο.
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ Υ. ΡΑΓΚΟΤΖ
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