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Σο Γ.Ν. Αιηωλοακαπνανίαρ
ανακοινώνει όηι, ζηην διακήπςξη ηος ανοισηού ηλεκηπονικού
διαγωνιζμού με ανηικείμενο ηην προμήθεια α)ζσριγγες και β)ζακοι για οσρα για ηο Γενικό
Νοζοκομείο Αιηωλοακαρνανίας Νοζηλεσηική Μονάδα Αγρινιοσ με κριηήριο καηακύρωζης ηη
ζσμθερόηερη από οικονομικής άποψης προζθοράς μόνο βάζει ηιμής γίνονηαι οι παπακάηω αλλαγέρ
1.

2.

ηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – σέδιο ύμβαζηρ παραλείπεηαι, ζηο ΑΡΘΡΟ 3 ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ , η
παπάγπαθορ παπ. 3.4 : H πληπωμή θα γίνεηαι ζε εςπώ (€), μεηά από πποηγούμενη θεώπηζη ηων

ζσεηικών σπημαηικών ενηαλμάηων πληπωμήρ πος ανηιζηοισεί ζηο ππώηο ηιμολόγιο ηηρ ζύμβαζηρ
από ηον απμόδιο Επίηποπο ηος Ελεγκηικού ςνεδπίος.
ηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – σέδιο ύμβαζηρ παραλείπεηαι, μόνο από ηο κείμενο ηηρ διακήπςξηρ, ζηο
ΑΡΘΡΟ 3 ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ , η παπάγπαθορ παπ. 3.6 : Η πποθεζμία πληπωμήρ αναζηέλλεηαι
α) καηά ηο σπονικό διάζηημα πος μεζολαβεί από ηην αποζηολή ηος ζσεηικού σπημαηικού ενηάλμαηορ πληπωμήρ
ζηον απμόδιο Επίηποπο ηος Ελεγκηικού ςνεδπίος και μέσπι ηη θεώπηζη αςηού, β) καηά ηο σπονικό διάζηημα
ηςσόν δικαζηικών ή εξώδικων διενέξεων μεηαξύ ηος Νοζοκομείος και ηος Αναδόσος, πος αθοπούν ηην
εκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ, καθώρ και γ) ζηιρ λοιπέρ πεπιπηώζειρ πος αναθέπονηαι ζηον Ν. 4412/2016. Επίζηρ, δεν
πποζμεηπάηε ο σπόνορ καθςζηέπηζηρ ηηρ πληπωμήρ, πος οθείλεηαι ζε ςπαιηιόηηηα ηος Αναδόσος (μη έγκαιπη
ςποβολή ηων αναγκαίων δικαιολογηηικών, παπαλαβή ηων ςλικών με έκπηωζη λόγω αποκλίζεων από ηιρ ηεσνικέρ
πποδιαγπαθέρ κ.λ.π.). και προζηίθεηαι : Για ηην αναζηολή ηηρ πποθεζμία πληπωμήρ ιζσύοςν οι κείμενερ
διαηάξειρ.

Η διόπθωζη αθοπά ηο ζώμα ηηρ διακήπςξηρ μόνο. Καηά ηα λοιπά η διακήπςξη ιζσύει ωρ έσει.
Η ΔΙΟΡΘΩΗ ΝΑ ΑΝΑΡΣΗΘΕΙ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ «ΕΗΔΗ», ΚΑΙ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ.
Αγρίνιο
29 /8/2018
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ

Digitally signed by: PANAGIOTIS
PAPADOPOULOS
Date and Time: 8/30/2018 9:16:14 AM
1

