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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
6η Υ .ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  
Ν. Μ. ΠΥΡΓΟΥ 

 
Ταχ. ∆/νση: Περιοχή Συντριάδα 
Τ.Κ. 27 100 – ΠΥΡΓΟΣ 
Τηλ.: 26210 82784 
Φαξ: 26210 82378 
E-Mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

 
 

 
       

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.     11517/30-05-2016  
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για « ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» 
 

του Γ.Ν. Ηλείας- Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 

 

Συνολικού  προϋπολογισµού 35.000,00 ευρώ  

 

µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  , υπολογιζόµενης ως 
έκπτωση επί τοις εκατό επί των τιµών της λίστας του ∆ηµοσίου του Π∆ 157/91 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  , 
υπολογιζόµενη ως ποσοστό έκπτωσης 
(%)επί των τιµών της λίστας του ∆ηµοσίου 
του Π∆ 157/91 
 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία:  10/06/2016 
Ηµέρα:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Ώρα: 12π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                               

Γενικό  Νοσοκοµείο  Ηλείας 
Γραφείο Προµηθειών –Ε.Ο. Πύργου – 
Πατρών, Περιοχή Συντριάδα – Τ.Κ. 
27100 – Πύργος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ -Ν.Μ. 

ΠΥΡΓΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ  

35.000,00 €  (ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΦΠΑ) 
 
 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. 
ΗΛΕΙΑΣ- 
Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ένα (1) έτος 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ  

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του 
∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες 
κρατήσεις.  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωµή παρακρατείται 
φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/94  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

30/05/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

30/05/2016 
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Έχοντας υπόψη:  
 
Τις διατάξεις: 
 
1.Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα  και Ρυθµίσεις 
Συναφών Θεµάτων». 
2.Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16-3-2007), µε το οποίο έγινε 
προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 
 3. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ  Α’ 150 /10-7-2007). 
 4. To Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995) 
 5. Το Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις 
του Π.∆. 118/2007 και του  Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64 /16-3-2007), όπως ισχύει 
αναλογικά. 
6.Το Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 
7.Το Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007). 
8.Το Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των 
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.   
9.Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και 
εκσυγχρονισµού του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις.  
10.Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις.  
11.Τις διατάξεις του Ν, 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) 
12.Το Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 
(ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974). 
13.Την υπ’ αρ. 1108437/2565/∆ΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590 /16-11-2005). 
14.Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 
Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199 /28-9-1999), άρθρο 8 
(Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α’ 242 /11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το 
άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005. 
15.Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007). 
16.Της µε αριθ. 4167/21-2-2012 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας 
«Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην 
επαρχιακών), ηµερησίων και εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην 



                                           4

επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την 
δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β’ 
412/22-2-2012). 
17.Την υπ’ αρ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός 
ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), 
ηµερησίων και εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των 
νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007). 
18.Το Ν. 3886/10  (Φ.Ε.Κ.173/Α/30-9-2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµοσίων Συµβάσεων περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων- Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 25ης Φεβρουαρίου 1992(L76), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335) 
και το Ν. 4055/2012 άρθρο 63 µε το οποίο τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 4 
του Ν. 3886/2010. 
19.Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο 
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις). 
20.Tην αριθµ. ∆Υ6α/ΓΠ/οικ. 36932/17-3-09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-΄09) (κράτηση 2% 
υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας) 
21.Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση 
της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – 
Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 
22.Το Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 
2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003). 
23.Το Ν. 2328/1995 « Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 
ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 159 /3-8-1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει µετά την έναρξη εφαρµογής 
των Ν. 3310/2005 και 3414/2005. 
24.Το Ν. 3310/2005 «µέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 
30 /14-2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-
2005) (τίθεται για διαγ/σµούς άνω του 1.000.000 €). 
25.Το Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 
Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του 
∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α’ 66 
/11-4-1996), όπως ισχύει µετά και τη τροποποίησή του µε το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 

και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005 (τίθεται για διαγ/σµούς άνω του 1.000.000 €). 
26.Την υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως  
τροποποιήθηκε µε το Ν.   
27.To N.3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673 /23-8-2007). 
28.Το  Ν.3438/2006 (ΦΕΚ33/14-2-2006) άρθρο 13. 
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29.Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) : 
∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 
161) και λοιπές ρυθµίσεις. 
30.Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις. 
31.Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 
32. Τις διατάξεις του άρθ. 37 του Ν. 4320/2015 (Α' 29) 
 
2. Τις αποφάσεις:  
 
2.1.  Την υπ’ αριθµ. 20η/15-07-2014 Απόφαση ∆.Σ. του Γ. Ν. Πύργου (Θέµα 3ο της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας) σχετικά µε  «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για  την 
διενέργεια  πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τον  έλεγχο των ιστολογικών 
εξετάσεων» 
2.2.    Την υπ’ αριθµ. 22η/24-05-2016 Απόφαση ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου 
Ηλείας για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τον «Έλεγχο των 
Ιστολογικών Εξετάσεων». 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

  
1. Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για 
τον έλεγχο των ιστολογικών εξετάσεων του Γ.Ν. Ηλείας -Ν.Μ. Πύργου , µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, υπολογιζόµενη ως ποσοστό έκπτωσης (%)επί των 
τιµών της λίστας του ∆ηµοσίου του Π∆ 157/91 . 
 
2. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία 10(δέκα) ηµερών. 
  
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Γενικό Νοσοκοµείο 

Ηλείας/ Γραφείο 
Προµηθειών / Ε.Ο. 
Πύργου – Πατρών / 
Περιοχή Συντριάδα / 
Τ.Κ. 27100 / Πύργος 

Μέχρι 
09/06/2016 

Ώρα 14:00 µ.µ 

 Γενικό Νοσοκοµείο 
Ηλείας/ Γραφείο 

Προµηθειών / Ε.Ο. 
Πύργου – Πατρών / 
Περιοχή Συντριάδα/ 
Τ.Κ. 27100 / Πύργος 

10/06/2016 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΩΡΑ: 12:00 µ.µ. 

 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
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4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στην παρούσα.  
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 
ΜΕΡΟΣ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  
ΜΕΡΟΣ Β ΄ : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»  
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» . 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» . 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ» . 
6. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το µειοδότη. 
 
 
 

                                                                         Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
                                                                                                           α.α. 
 
  
 
                    ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ MD 
                                                                         ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Γενικές πληροφορίες 
 
1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού  
 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο 
των ιστολογικών εξετάσεων του Γ.Ν. Ηλείας -Ν.Μ. Πύργου , κατόπιν της 
22ης/24-05-2016 Απόφασης ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας. Η 
αναλυτική περιγραφή των προς προµήθεια ζητούµενων υπηρεσιών 
παρουσιάζεται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας. 
 
1.2 Προϋπολογισµός 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για τον έλεγχο των ιστολογικών εξετάσεων 
του Γ.Ν. Ηλείας -Ν.Μ. Πύργου ανέρχεται στο ποσό των τριανταπέντε 
χιλιάδων ευρώ ( € #35.000,00# ) απαλλαγµένου Φ.Π.Α. (συνολικό τίµηµα) 
 
1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας, της 6ης Υγειονοµικής 
Περιφέρειας, το οποίο διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισµό και θα 
υπογράψει µε τους προµηθευτές τη σύµβαση  για την ανάθεση του 
έργου, διάρκειας ενός (1) έτους. 
 
∆ιεύθυνση έδρας : Περιοχή Συντριάδα, Τ.Κ. 27100, Πύργος 
Τηλέφωνο : 26210-82784 
Φαξ : 26210-82378 
Αρµόδιος υπάλληλος : Πουλιάσης Αλέξανδρος 
 e-mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

 
 
1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 9η Ιουνίου  
2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00 µ.µ. στην έδρα του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ηλείας, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 100 Πύργος, στην Γραµµατεία του 
Νοσοκοµείου 
Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την ως άνω οριζόµενη 
ηµεροµηνία , δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
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2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά τους 
υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
 
Α)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, στην οποία να 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της 
επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και 
δεν έχουν εποµένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια 
Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµόσιου τοµέα, ή 
αποκλειστεί από διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού 
∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, 
ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση 
τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών 
τους εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή 
ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 
την Υπηρεσία. 
 
Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, στην οποία: 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο 
συµµετέχουν. 
β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, 
 
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (ούτε 
και) 
(α). για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου,  
(β). για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, (γ). 
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
(δ). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας, 
- δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, 
- είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις 
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, 
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
-Να δηλώνεται ότι η προσφορά τους πληροί τις τεθείσες από το 
Νοσοκοµείο τεχνικές προδιαγραφές και ότι αποδέχονται πλήρως τους 
όρους της παρούσης 
 
Γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),   
όπως εκάστοτε ισχύει , όπου να δηλώνεται ότι: 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισµένα µόνο 
από τα ζητούµενα είδη. 
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή 
ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 
6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισµού. 
 
∆) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του 
καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του, καθώς και 
αντίγραφα των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 
Ε) Απαραίτητη είναι η κατάθεση φύλλου συµµόρφωσης µε τις τεθείσες 
από το Νοσοκοµείο τεχνικές προδιαγραφές. Αυτό είναι φύλλο 
συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις της παρούσας 
περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι 
υπάρχουσες συµφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των 
προσφεροµένων υπηρεσιών σε σχέση µε τα αναφερόµενα 

 

3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών 
 

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι 
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την 
αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο 
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τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή 
ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην Γραµµατεία του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ηλείας. 

∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά 
από καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, 
αλλά δεν έφθασαν στο Νοσοκοµείο έγκαιρα.  

Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη 
εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των 
φακέλων που τη συνοδεύουν. 
 
3.2 Περιεχόµενο προσφορών  
 
Οι προσφορές κατατίθενται, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο 
(2) αντίγραφα, που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη.  
Ο ενιαίας σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ -Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ» 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:         11517/30-05-2016    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10/06/2016 

Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
διαγωνιζόµενου, τον τίτλο του διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε 
εξαίρεση τα συνηµµένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 
µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται 
πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, τα ξενόγλωσσα 
έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει να είναι και 
νοµίµως µεταφρασµένα.  

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους 
φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα 
σχετικά µε την προσφορά στοιχεία καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό 
αρχείο (δισκέτα ή CD) και ειδικότερα τα εξής: 
 

 
Τα ζητούµενα δικαιολογητικά. 

 
1.ΣΥΝΟΨΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4144/2014 , στην οποία: 

1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού. 
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2. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για: 

• κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 ήτοι: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ.1) 

2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 
195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 
της 31.12.1998, σελ.2) 

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ.48) 

4. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ.77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, 
σελ.76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το 
Ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173/Α/95) και 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 (ΦΕΚ 
305/Α/2005) 

• κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας 

• κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας 
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Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύµφωνα µε 
το άρθρο 1 του Ν.4144/2014, στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι και την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
1. ∆εν τελούν: 
 • Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του 

εδαφίου α’, της παρ.2, του άρθρου 6, του Π.∆.118/2007 
καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

• Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του 
άρθρου 43 του Π.∆.60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε 
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

2. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους είναι: 

 • Ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και 

• φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις 

3. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο 
επιµελητήριο και τι ειδικό επάγγελµά τους κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

4. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την 
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών 
της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/2007, που απαιτούνται 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης 
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 
Π.∆.118/2007. 

 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει,σύµφωνα µε το Ν.4250/14 στην οποία: 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες 
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση 

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή 
και ακριβή 

4. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

5. Συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του 
παρόντος διαγωνισµού 
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6. Να ορίζεται ο χρόνος ισχύος προσφορών 
 
 

 

Παραστατικά εκπροσώπησης, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, περ. γ, του 
Π.∆.118/2007, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 
αντιπρόσωπό τους. 
 
Β. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ υποβάλλουν στο φάκελο 
συµµετοχής στο διαγωνισµό τα παρακάτω ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου Α «ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ» 
 
Στην υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου Α, παράγραφος 3., εκτός των ως άνω 
αναφεροµένων, θα αναφέρεται ότι ο συµµετέχων δεν τελεί υπό κοινή 
εκκαθάριση του Ν.2190/1920, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 
∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 
από τον Πρόεδρο ή το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 
 
Γ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ υποβάλλουν στο φάκελο συµµετοχής στο διαγωνισµό τα 
παρακάτω ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου Α «ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ» 
Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ του συνεταιρισµού. 
 
∆. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση. 
Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 
∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο 
της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των 
εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το 
µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ’ αυτών επί του συνόλου της 
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της αναθέτουσας αρχής και 
το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. 
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Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από το 
διαγωνισµό. 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό από τα απαιτούµενα ή που δεν καλύπτει όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες 
υποψηφίων.  

Σε περίπτωση µη κατάθεσης των δικαιολογητικών, η υποψηφιότητα θα 
απορριφθεί. 
 
2. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το 
σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 
ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο.   

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει 
πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-
παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα 
συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή 
δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 

Στον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται και η 
δισκέτα ή CD µε την τεχνική προσφορά η οποία θα περιέχει τα στοιχεία της 
προσφοράς, κατάλληλα συσκευασµένη προς αποφυγή φθορά της. 

Τα κατατιθέµενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα 
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές, 
πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα (όχι απλά 
φωτοαντίγραφα) του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από 
επίσηµες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής 
ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά 
ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής στην οποία 
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δραστηριοποιείται επαγγελµατικά. 

 

2. Αντίγραφο της Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος.  

 

3. Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας για το διαγνωστικό 
εργαστήριό του.  

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλο Συµµόρφωσης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος 84, Παράρτηµα Α΄, Μέρος ∆εύτερο, 
Τµήµα Α΄όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 70/10-04-2001 , και 
συγκεκριµένα θα πρέπει (το διαγνωστικό εργαστήριο): 

-Να υπάγεται στον κτηριοδοµικό κανονισµό, στην κατηγορία 
χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια»,  

-Στον Κανονισµό Πυροπροστασίας, στην κατηγορία χρήσης 
«Η1 Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις» 

-Να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από 
οποιαδήποτε άλλη χρήση 

-Να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος 84, Παράρτηµα Α΄, Μέρος ∆εύτερο, Τµήµα Α΄όπως 
αυτό δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 70/10-04-2001 

 

 

Φύλλο συµµόρφωσης ως προς τον εξοπλισµό όπως αυτός 
ορίζεται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 84, Παράρτηµα Β΄, όπως αυτό 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 70/10-04-2001, που αφορά τους όρους , 
προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση 
και  λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, 
και συγκεκριµένα θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ελάχιστον: 

-∆ιόφθαλµα µικροσκόπια 

-Μικροτόµο παραφίνης µε δυνατότητα προσαρµογής 
εξαρτήµατος για τη διενέργεια ταχέων βιοψιών (κρυοστάτης) 

-Αυτόµατο µηχάνηµα αφυδάτωσης-εµπότισης ιστών 

-Συσκευή εγκλίσεως ιστών σε παραφίνη 

-Επωαστικό κλίβανο 

-Ψυγείο 

-Υδατόλουτρο 
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           6. 

 

 

Θα κατατεθεί από τους συµµετέχοντες αναλυτική κατάσταση µε 
τον εξοπλισµό που διαθέτει το εργαστήριο για την 
πραγµατοποίηση των εξετάσεων, ανάλυση όλων των στοιχείων 
που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των εξετάσεων, το 
έτος κτήσης των µηχανηµάτων, το έτος κατασκευής τους, τη 
δυνατότητα εξετάσεων και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την 
απόδειξη της ικανότητας του εργαστηρίου να ανταποκριθεί στη 
διενέργεια των παθολογοανατοµικών εξετάσεων των ασθενών 
του νοσοκοµείου, µε παραποµπή σε τεχνικά φυλλάδια επί ποινή 
απόρριψης. Επισηµαίνεται ότι ο διαθέσιµος εξοπλισµός θα 
πρέπει να πληροί τους όρους των Ευρωπαϊκών Κανονισµών 
για την ποιότητα του εξοπλισµού ( CE MARK, ISO, EN, TUV), τα 
οποία  θα πρέπει να αποδεικνύονται µε τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκοµίσουν οι 
συµµετέχοντες, πρωτότυπα ή σε νοµίµως επικυρωµένα 
φωτοαντίγραφα. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πιστοποιητικά 
είναι γραµµένα σε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής, τότε θα 
συνοδεύονται επί ποινή απόρριψης από νόµιµη µετάφραση.    

 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Το κόστος και η ευθύνη για τη µεταφορά των προς εξέταση δειγµάτων στο 
εργαστήριο του Αναδόχου, και επιπροσθέτως  το κόστος και η µέριµνα της 
αποστολής των αποτελεσµάτων στο Νοσοκοµείο βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο 
οποίος θα συµπεριλάβει στην κατάθεση της Τεχνικής Προσφοράς του ειδικό 
Φύλλο Συµµόρφωσης  σχετικά µε τις κάτωθι παραµέτρους του Ειδικού  Όρου 
της παρούσας: 
 
-Οι εξετάσεις θα παραλαµβάνονται και θα παραδίδονται µε έξοδα και ευθύνη 
του αναδόχου 

-Η παράδοση των αποτελεσµάτων θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) 
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής τους 

-Ο ανάδοχος δεσµεύεται στην αυθηµερόν παραλαβή παρασκευασµάτων 
(βιοψιών) που κρίνονται επείγουσες και την άµεση απόδοση αποτελεσµάτων 
αυτών. 
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-Την ηµέρα έκδοσης των αποτελεσµάτων, αυτά αποστέλλονται µε 
ταχυδροµείο. Σε περίπτωση επείγοντος, ο ανάδοχος υποχρεούται, αν του 
ζητηθεί από το αντίστοιχο τµήµα του Νοσοκοµείου, να διαβιβάζει τα 
αποτελέσµατα µέσω φαξ. 

 

 
 
3. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιλαµβάνει επί 
ποινή αποκλεισµού, σε δύο αντίγραφα τα οικονοµικά στοιχεία, όπως 
αυτά ζητούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται µε σαφήνεια το ποσοστό 
έκπτωσης επί των τιµών του Π∆ 157/91 για κάθε τύπο εξέτασης, όπως 
αυτές προσαρµόστηκαν µετά την αλλαγή του νοµίσµατος από δραχµές 
σε ευρώ.  
Οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν πίνακα στον οποίο θα αναφέρεται η 
εξέταση, η τιµή του Π∆ 157/91, το ποσοστό έκπτωσης και το τελικό 
κόστος της εξέτασης .Υπόδειγµα πίνακα οικονοµικής προσφοράς 
υπάρχει στο Παράρτηµα Β΄ 
Επισηµαίνεται ότι:  
Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει 
µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του 
χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας 
ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε 
την τιµή προσφοράς. 
Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, η Επιτροπή εισηγείται στο ∆.Σ. του 
Νοσοκοµείου, η κατακύρωση να γίνει υπέρ του προµηθευτή που παρέχει 
επιπλέον πιστοποιητικά εφαρµογής συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. 
Αν δύο ή περισσότεροι προµηθευτές µπορούν να κατέχουν αντίστοιχα 
πιστοποιητικά, τότε η προµήθεια του είδους θα γίνει µετά από κλήρωση η 
οποία θα πραγµατοποιείτε ενώπιον των εκπροσώπων των εταιριών που 
οι προσφορές τους είναι ισότιµες. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : 

Οπουδήποτε στο παρόν κείµενο ζητούνται αντίγραφα εγγράφων, η 

γνησιότητα και εγκυρότητα των εισκοµιζόµενων εγγράφων αφορά  στις 

διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν.4250/2014 (άρθρο 1),  εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά. 
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3.1 Ισχύς των Προσφορών  
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό για 120 ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να 
παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας πριν από τη 
λήξη της, για διάστηµα 120 ηµερών.  
 

4. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγηση Προσφορών 
 

4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού-∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
 4.1.1. ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αποσφράγιση 
προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης του διαγωνισµού στις 10 Ιουνίου  2016 και ώρα 12:00 
µ.µ. στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας. 
 

4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί των τιµών της λίστας του ∆ηµοσίου Π∆ 157/91. Οι 
δαπάνες αποστολής του προς εξέταση παρασκευάσµατος και 
αποστολής των αποτελεσµάτων µεταξύ των διαγωνιζόµενων που 
πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές βαρύνουν τον 
ανάδοχο. Για την επιλογή της προσφοράς µε τα  παραπάνω 
κριτήρια, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

 
-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών 
προσφορών των συµµετεχόντων. 
-Αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για όσες 
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 

Η αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, 
Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγηση Οικονοµικής 
Προσφοράς). 

 
4.2 Απόρριψη προσφορών 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της 
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται 
προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως 
επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους 
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της διακήρυξης ή από τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που 
χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι 
οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των 
προσφορών. 
Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το 
ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που 
είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια 
η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να 
απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, 
προσφορά διαγωνιζόµενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 
 
4.3 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισµού. 
 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό µε κριτήριο το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί των τιµών της λίστας του ∆ηµοσίου Π∆ 157/91, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου. Η 
κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ. Ν. 
Ηλείας ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. Η αξιολόγηση των προσφορών και οι 
κρίσεις των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνουν σύµφωνα µε τα 
όσα προβλέπονται στο Π.∆. 118/2007. 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή 
επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, 
ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία 
επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για τον Οργανισµό, 
(iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόµενων προς αποφυγή 
πραγµατικού ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε 
σχέση µε τα είδη που έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση µαταίωσης του 
διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 

5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύµβασης – Εγγυήσεις 
 

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας και των προµηθευτών θα 
υπογραφεί σύµβαση  σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο παρόν 
Κεφάλαιο 5 της διακήρυξης. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική 
γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και 
την προσφορά του προµηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο και 
δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων 
της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών.  
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Η  σύµβαση  που θα υπογραφεί  θα έχει  ισχύ για ένα  (1) έτος από 
την υπογραφή της. Η σύµβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της 
εφόσον τα είδη χορηγηθούν από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή για τα είδη αυτά 
υπογραφεί σύµβαση από το Υπουργείο Υγείας βάσει του Ν. 3580/07. 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός 
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, 
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο 
συµβαλλόµενους. 

Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, που 
ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, 
χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το Γενικό 
Νοσοκοµείο Ηλείας αποφασίζει την ανάθεση της σύµβασης στον 
επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή 
λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την 
αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του Οργανισµού. 
 
5.2  Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 
 
1.  Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της κάθε τµηµατικής αξίας, εντός 
χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής 
και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του 
Π.∆.118/07. 

Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει 
από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του 
τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) 
«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς 
να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή 
του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
2.Toν προµηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv oι  ακόλουθες κρατήσεις  
2.1) Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος 
από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος. 
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2.2) Υπέρ  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων . : 0,1% 
2.3) Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

 
5.3. Υποχρεώσεις αναδόχου 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των 
δικαιωµάτων του προµηθευτή που απορρέουν από τη σύµβαση που θα 
συναφθεί µεταξύ αυτού και του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας σε τρίτους 
χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου. Κατ’ 
εξαίρεση των προαναφερόµενων, ο προµηθευτής δύναται να εκχωρήσει, 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από 
τις δικαιούµενες πληρωµές του από την παρούσα σύµβαση, σε Τραπεζικά 
Ιδρύµατα της επιλογής του, ενηµερώνοντας το Νοσοκοµείο σύµφωνα µε 
το Νόµο. 

 
5.4.Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

Ο προµηθευτής και το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας θα προσπαθούν 
να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ 
τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύµβασης.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια 
και συγκεκριµένα τα δικαστήρια Πύργου εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο είναι 
πάντοτε το Ελληνικό. 

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον 
συµφωνούν και τα δυο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή 
των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα 
µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν 
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς 
ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη 
παράγραφο.                                                                    
 
Ακολουθεί παράρτηµα µε τα προς προµήθεια είδη και τις τεχνικές 
προδιαγραφές τους που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 

 
 
 

                                                                       Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
                                                                                                    α.α. 
 
  
 
         ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ MD 
                                                              ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΜΕΡΟΣ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(όπως κατατέθηκαν µε το υπ΄αριθ. 16763/07-07-2014 Πρακτικό της 

Επιτροπής Κατάρτισης Τεχνικών Προδιαγραφών και εγκρίθηκαν µε την 

υπ΄αριθ. 20/15-07-2014 απόφαση του ∆.Σ.) 

 

1.Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής στην οποία 
δραστηριοποιούνται  επαγγελµατικά (σηµ: οι συµµετέχοντες). 

2. Αντίγραφο της Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος.  

3. Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας του διαγνωστικού εργαστηρίου 

4. Φύλλο Συµµόρφωσης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 
αυτές ορίζονται στο Προεδρικό  ∆ιάταγµα Υπ. Αριθ. 84, Παράρτηµα 
Α΄, Μέρος ∆εύτερο, Τµήµα Α΄ όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
70/10-04-2001 , που αφορά τους όρους , προϋποθέσεις, διαδικασία 
και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων 
παροχής υπηρεσιών υγείας 

 Συγκεκριµένα θα πρέπει : 

4.1.Να υπάγεται στον κτηριοδοµικό κανονισµό, στην κατηγορία 
χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια»,  

4.2.Στον Κανονισµό Πυροπροστασίας, στην κατηγορία χρήσης «Η1 
Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις» 

4.3.Να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από 
οποιαδήποτε άλλη χρήση 

4.4.Να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος 84, Παράρτηµα Α΄, Μέρος ∆εύτερο, Τµήµα Α΄όπως 
αυτό δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 70/10-04-2001 

5.Φύλλο συµµόρφωσης ως προς τον εξοπλισµό όπως αυτός 
ορίζεται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 84, Παράρτηµα Β΄, όπως αυτό 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 70/10-04-2001, που αφορά τους όρους , 
προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και  
λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, και 
συγκεκριµένα θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ελάχιστον: 

5.1.∆ιόφθαλµα µικροσκόπια 

5.2.Μικροτόµο παραφίνης µε δυνατότητα προσαρµογής 
εξαρτήµατος για τη διενέργεια ταχέων βιοψιών (κρυοστάτης) 

5.3.Αυτόµατο µηχάνηµα αφυδάτωσης-εµπότισης ιστών 

5.4.Συσκευή εγκλίσεως ιστών σε παραφίνη 

5.5.Επωαστικό κλίβανο 
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5.6.Ψυγείο 

5.7.Υδατόλουτρο 

6. Θα πρέπει επίσης να κατατεθούν από τους συµµετέχοντες 
6.1.Αναλυτική κατάσταση µε τον εξοπλισµό που διαθέτει το 
εργαστήριο για την πραγµατοποίηση των εξετάσεων 

6.2. Αποδεικτικό του έτους κτήσεως των µηχανηµάτων και ότι άλλο 
είναι απαραίτητο για την απόδειξη της ικανότητας του εργαστηρίου 
να ανταποκριθεί στη διενέργεια παθολογοανατοµικών εξετάσεων των 
ασθενών του νοσοκοµείου, µε παραποµπή σε τεχνικά φυλλάδια. 
Επισηµαίνεται ότι ο διαθέσιµος εξοπλισµός θα πρέπει να πληροί τους 
όρους των Ευρωπαϊκών Κανονισµών για την ποιότητα του 
εξοπλισµού ( CE MARK, ISO, EN, TUV), τα οποία  θα πρέπει να 
αποδεικνύονται µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά που θα πρέπει να 
προσκοµίσουν οι συµµετέχοντες, πρωτότυπα ή σε νοµίµως 
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά είναι γραµµένα σε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής, 
τότε θα συνοδεύονται επί ποινή απόρριψης από νόµιµη µετάφραση.    

 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Το κόστος και η ευθύνη για τη µεταφορά των προς εξέταση δειγµάτων στο 
εργαστήριο του Αναδόχου, και επιπροσθέτως  το κόστος και η µέριµνα της 
αποστολής των αποτελεσµάτων στο Νοσοκοµείο βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο 
οποίος θα συµπεριλάβει στην κατάθεση της Τεχνικής Προσφοράς του ειδικό 
Φύλλο Συµµόρφωσης  σχετικά µε τις κάτωθι παραµέτρους του Ειδικού  
Όρου της παρούσας: 
-Οι εξετάσεις θα παραλαµβάνονται και θα παραδίδονται µε έξοδα και ευθύνη 
του αναδόχου 

-Η παράδοση των αποτελεσµάτων θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) 
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής τους 
-Ο ανάδοχος δεσµεύεται στην αυθηµερόν παραλαβή παρασκευασµάτων 
(βιοψιών) που κρίνονται επείγουσες και την άµεση απόδοση αποτελεσµάτων 
αυτών. 
 
-Την ηµέρα έκδοσης των αποτελεσµάτων, αυτά αποστέλλονται µε 
ταχυδροµείο. Σε περίπτωση επείγοντος, ο ανάδοχος υποχρεούται, αν του 
ζητηθεί από το αντίστοιχο τµήµα του Νοσοκοµείου, να διαβιβάζει τα 
αποτελέσµατα µέσω φαξ. 

 
                                                                   Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
                                                                                              α.α. 
 
  
        ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ MD 
                                                              ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Οι εξετάσεις θα παραλαµβάνονται και 
θα παραδίδονται µε έξοδα και ευθύνη 
του αναδόχου  

π.χ. αποδέχοµαι να 
παραλαµβάνω και 
να παραδίδω µε 
δική µου ευθύνη και 
έξοδα τις εξετάσεις 
στο νοσοκοµείο  

Η παράδοση των αποτελεσµάτων θα 
γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) 
ηµερών από την ηµεροµηνία 
παραλαβής τους  

 

Ο ανάδοχος δεσµεύεται στην αυθηµερόν 
παραλαβή παρασκευασµάτων (βιοψιών) 
που κρίνονται επείγουσες και την άµεση 
απόδοση αποτελεσµάτων αυτών. 

 

 

Την ηµέρα έκδοσης των αποτελεσµάτων, 
αυτά αποστέλλονται µε ταχυδροµείο. Σε 
περίπτωση επείγοντος, ο ανάδοχος 
υποχρεούται, αν του ζητηθεί από το 
αντίστοιχο τµήµα του Νοσοκοµείου, να 
διαβιβάζει τα αποτελέσµατα µέσω φαξ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ  

ΤΙΜΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π∆ 
157/91 ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΙΜΗ ΣΕ € 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

Ιστολογική εξέταση υλικού 
βιοψιών συνήθους τύπου 

Π.χ. 1,00 € Π.χ. 5% Π.χ. ------- € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... 
ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης 
εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 
σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε 
αντικείµενο «∆ιενέργεια Ιστολογικών Εξετάσεων», συνολικής αξίας 35.000,00 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σύµφωνα µε τη µε αριθµό ……../2016 
∆ιακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους 
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας 
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 
 
 
 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  

 

 

 


