
Σελίδα 1 από 43  

  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

                6η Τ.ΠΕ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ  

 

 

Σαχ. Δ/νση: Ε.Ο. ΠΤΡΓΟΤ – ΠΑΣΡΨΝ -  ΠΕΡΙΟΦΗ ΤΝΣΡΙΑΔΑ  

Σ.Κ. 27100 – ΠΤΡΓΟ 

Σηλ.   2621082784 

Υαξ. 2621082378,82402 

Ε-MAIL : nosokprg@otenet. gr και promithiesgnpyr@gmail.com 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6133/ 16-03-2016 

 

ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ  ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

 

ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ  

 

Για την προμήθεια «ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ»,  

υνολικού Προϋπολογισμού 63.332,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.   

 για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου και της Ν. Μ. Αμαλιάδας  

διάρκειας ενός (1) έτους 

 

Αναλυτικά. 

-Για τη Ν.Μ. Πύργου, 39.610,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 

-Για τη Ν.Μ. Αμαλιάδας 23.722,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου   Υ.Π.Α. 

-  

με κριτήριο κατακύρωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%),  

στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους

 

https://plus.google.com/u/0/me?tab=mX
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ  

 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  Πρόχειρος  Διαγωνισμός  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ  

Σο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα 

εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους  

ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ημερομηνία:  29/03/2016 

Ημέρα: ΣΡΙΣΗ 

Ώρα: 12:00 μ.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                

Γενικό  Νοσοκομείο  Ηλείας 

Γραφείο Προμηθειών –Ε.Ο. Πύργου – 

Πατρών, Περιοχή υντριάδα – Σ.Κ. 27100 – 

Πύργος 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΨΝ Είδη ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ 

ΚΨΔΙΚΟ CPV  15300000-1 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

63.332,40 €. Αναλυτικά: 

(39.610,00 ευρώ για τη Ν. Μ. Πύργου, και 

23.722,40 ευρώ για τη Ν. Μ. Αμαλιάδας ), 

συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ  Σεμάχια, Κιλά 

ΠΟΟΣΗΣΑ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟ Β΄  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  1 έτος  

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  ύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

ΦΡΟΝΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Εντός πέντε (5) ημερών από την προσκόμισή 

του. 

ΕΛΑΦΙΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
ύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου  

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΨΝ 

ΕΙΔΨΝ  

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου 

και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ  

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

Ν. 2198/94  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ  
16/03/16 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗΝ 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ(Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ) 

16/03/16 
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Έχοντας υπόψη:  

 

1. Σις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1.1. Σου Π.Δ. 63/05 (Υ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα».  

1.2. Σου Ν. 3329/2005 «Εθνικό ύστημα Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. Α‟ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

1.3. Σου Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Υορέων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. Α‟ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήμερα.  

1.4. Σου Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε..Τ. και 

άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α‟ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  

1.5. Σου Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΥΕΚ 

Α‟ 204 /19-7-1974)  

1.6. Σου Ν.2198/1994 (Υ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων 

υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

1.7. Σου Ν.2362/95 (Υ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

1.8. Σου Ν.2286/95 (Υ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Σομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Υ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Τπαίθριο 

Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .  

1.9. Σου Ν.2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  

1.10. Σου Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Υ.Ε.Κ. 150/Α/2007). [αφορά 

διαγωνισμούς προμηθειών με προϋπολογισμό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]  

1.11. Σο Π.Δ.82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΥΕΚ Α‟ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και 

την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  

1.12. Σου Ν.3021 / 2002 ( Υ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 ) « Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα 

συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4 

αυτού». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  

1.13. Σου Ν.3310/2005 (ΥΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΥΕΚ 279/Α/2005) «Σροποποίηση του Ν. 

3310/2005 ….». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  

1.14. Σου Ν.3614/07 (ΥΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων». [αφορά συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς με 

προϋπολογισμό άνω των 5.000.000 ευρώ]  

1.15. Σου Π.Δ.60/2007 (ΥΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ „περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

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 υμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω 

των κοινοτικών κατωφλίων]  

1.16. Σου Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  

1.17. Σου Ν. 2741/99 ( Υ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Υορέας Ελέγχου Σροφίμων, άλλες 

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΤΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 

27 του Ν. 3310/2005 (ΥΕΚ 30/Α/2005). [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 

1.000.000 ευρώ ή των 5.000.000 ευρώ εφόσον συγχρηματοδοτούνται από το Γ’ ή Δ’ ΚΠ]  

1.18. Σου Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Υ.Ε.Κ. 150/Α/2007). [αφορά 

διαγωνισμούς προμηθειών με προϋπολογισμό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]  
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1.19. υμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Υ.Ε.Κ. 

150/Α/2007). [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]  

1.20. Ν.4152/2013(ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Ζ ́:ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΣΗΝ 

ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΣΗ 16ης ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΨΝ 

ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΨΝ ΠΛΗΡΨΜΨΝ ΣΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ) 
1.21. Σου Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α‟ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει 

σήμερα.  

1.22. Σου Ν. 3377/2005 (ΥΕΚ 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.  

1.23. Σου Ν.2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» 

(ΥΕΚ Α‟ 139/27.6.97)  

1.24. Σου Ν. 3918/2-3-2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις». 

1.25.Σου Ν.3867/2010 (ΥΕΚ Α/128/3-8-2010) περί «Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» άρθρο 

27 

1.26. Σου Ν.4052/2012 άρθρο 14 «Ρύθμιση Θεμάτων Επιτροπής Προμηθειών Τγείας»  

     1.27.Σου Ν.4152/2013 (ΥΕΚ Α 107/9-5-2013), περί διοικητικής επίλυσης φορολογικών 

διαφορών. 

    1.28.Σου Ν.4250/14 (ΥΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. το ΥΕΚ111Α/7-5-14) : Διοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, υγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του 

Δημοσίου Σομέα – Σροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις 

   

2. Σις αποφάσεις:  

2.1. Σην με αριθ. 1108437/2565/ΔΟ (ΥΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Τφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Φωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρείες». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  

2.2. Tην με αριθ. 20977/23-8-2007 (ΥΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Τ.Α των Τπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 

1.000.000 ευρώ]  

2.3. Σην υπ‟αρ.13289/7.8.2015 όπως ηροποποιήθηκε και ζσμπληρώθηκε με ηην σπ’αρ.13922/20-08-15 

απόφαση του Τπουργού 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 Δημοσίου» (ΦΕΚ 

Β΄/1716/17.8.2015, ΦΕΚ Β΄/1806/20.08.2015) 

2.4. Σην με αριθ. ΔΤ7/2351/94 Κοινή Τπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΥΕΚ 639/Β/26-

8-94 & ΥΕΚ 703/Β/19-9-94).  
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2.5. Σην με αριθ. ΔΤ7/2480/94 Κοινή Τπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΥΕΚ 679/Β/13-9-94, ΥΕΚ 755/Β/7-10-

94 & ΥΕΚ 757/Β/10-10-94). 

2.6. Σην υπ΄αριθ. 5804/04-12-2014 (ΥΕΚ 3261/04-12-2014) Κ.Τ.Α. (ΥΕΚ 390/Β/19-12-2014) των 

Τπουργών Οικονομικών-Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης του ΠΠΤΥΤ 

2014.  

2.7. Σην υπ‟ αριθ. 6484/31-12-2014 ΤΑ (ΥΕΚ 3693/Β/31-12-2014) περί ορισμού φορέων 

διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΤΥΤ έτους 2014-πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότησης 

για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και 

παράτασης του ΠΠΤΤ 2010, 2011 και 2013. 

2.8. Σην υπ‟ αριθ. 254/06-02-2015 Απόφαση του Διοικητή της 6ης Τ.Π.Ε. για τη χορήγηση 

εξουσιοδότησης και ορισμού φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια των διαγωνισμών που 

περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΤΤ 2014-πιστώσεις 2015 για τους φορεία αρμοδιότητας 

της 6ης Τ.Π.Ε. 

2.9. Σην υπ‟ αριθ. 10η/20-03-2015 Απόφαση Διοικητικού υμβουλίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών του ΠΠΤΥΤ 2014-πιστώσεις 

2015.  

2.10 Σην υπ‟αρ.5556/08-03-16  προκήρυξη Πρόχειρου Ετήσιου Διαγωνισμού (ΠΠΤΤ2014) για 

την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Ηλείας, για την Ν.Μ.Πύργου και τη Ν.Μ.Αμαλιάδας σε 

«ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ» CPV 1500000-1,  συνολικού προϋπολογισμού 63.332,40€ συμπ. 

ΥΠΑ (39.610,00€ για τη Ν.Μ.Πύργου και 23.722,40€ για τη Ν.Μ.Αμαλιάδας, αναλυτικά) για 

χρονικό διάστημα  ενός έτους .  

2.11 Σην υπ‟αρ.50/11-3-16 Πράξη Διοικητή Ματαίωσης-Επαναπροκήρυξης για την κάλυψη 

αναγκών του Γ.Ν.Ηλείας, για την Ν.Μ.Πύργου και τη Ν.Μ.Αμαλιάδας σε «ΕΙΔΗ 

ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ» CPV 1500000-1,  συνολικού προϋπολογισμού 63.332,40€ συμπ. ΥΠΑ 

(39.610,00€ για τη Ν.Μ.Πύργου και 23.722,40€ για τη Ν.Μ.Αμαλιάδας, αναλυτικά) για χρονικό 

διάστημα  ενός έτους .  

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

 

 

1. Πρόχειρο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΕΙΔΗ 

ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ», για τις ετήσιες ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου και της Ν. Μ. Αμαλιάδας,  με 

κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στα συνημμένα  ΜΕΡΗ Α & Β και στα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Ι και ΙΙ της παρούσας και 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
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2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία  τουλάχιστον δέκα (10) ημερών . 

 

3. ΣΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ  

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 Γενικό Νοσοκομείο 

Ηλείας / Γραφείο 

Προμηθειών / Ε.Ο. 

Πύργου – Πατρών / 

Περιοχή υντριάδα / 

Σ.Κ. 27100 / Πύργος 

 Μέχρι 28/03/16 

ΔΕΤΣΕΡΑ 

Ώρα 14:00 μ.μ  

 Γενικό Νοσοκομείο 

Ηλείας/ Γραφείο 

Προμηθειών / Ε.Ο. 

Πύργου – Πατρών / 

Περιοχή υντριάδα/ 

Σ.Κ. 27100 / Πύργος 

τις 29/03/16                  

 ΣΡΙΣΗ 
ΨΡΑ: 12:00 π.μ. 

 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται από την Τπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 

κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 

συνέχεια της παρούσας.  

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

ΜΕΡΟ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  

ΜΕΡΟ Β ΄ : «ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ»  

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ» Ι & ΙΙ 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

  α/α 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

                  ΔΡ.ΦΡΤΑΝΘΗ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ  
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ΜΕΡΟ Α:ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Α.1ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ  

ΑΡΘΡΟ 1:ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 Αντικείμενο της επαναπροκήρυξης είναι η προμήθεια «ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ», για τις 

ανάγκες της Ν.Μ.Πύργου και της Ν.Μ.Αμαλιάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, 

υνολικού  προϋπολογισμού 63.332,40 € συμπ.ΥΠΑ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 

Σεχνική Περιγραφή της διακήρυξης ( ΜΕΡΟ Β « ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ).  

 Κριτήριο Αξιολόγησης είναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους.  

 Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο 

Μέρος Β « ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ» της διακήρυξης. Γίνονται δεκτές 

προσφορές για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ξεχωριστά και για την 

αντίστοιχη ζητούμενη ποσότητα των Νοσοκομείων, όπως αναλυτικά φαίνεται στο ΜΕΡΟ Β 

της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΙΜΟΙ  

 Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου, της 6ης Τγειονομικής 

Περιφέρειας, το οποίο διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό και θα υπογράψει με τους  

προμηθευτές σύμβαση για την προμήθεια «ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ», διάρκειας ενός (1) 

έτους. 

Διεύθυνση έδρας : Περιοχή υντριάδα, Σ.Κ. 27100, Πύργος 

Σηλέφωνο : 26210-82784 και Υαξ : 26210-82378 

Αρμόδιος υπάλληλος : κ.  Ι.Ζουμπάκη 

E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

 Διακήρυξη  

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος 

Β: Αντικείμενο – Σεχνικές προδιαγραφές και τα Παραρτήματα Ι : Τποδείγματα Εγγυητικών 

Επιστολών και  ΙΙ: χέδιο σύμβασης.  

 

 υμβατικά τεύχη  

Σο τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) με τον 

προμηθευτή και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν 

κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη με τους όρους γ. την Οικονομική 

Προσφορά του προμηθευτή και δ. την Σεχνική Προσφορά του προμηθευτή.  

   

ΑΡΘΡΟ 3 :   ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

 Σο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) επανπροκηρύσσει  

πρόχειρο  διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ» , για τις ετήσιες ανάγκες 

του Γ.Ν. Ηλείας (για τη Ν.Μ.Πύργου και Ν.Μ.Αμαλιάδςς) συνολικού προϋπολογισμού 

δαπάνης 63.332,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α, 

Αναλυτικά:  

 Για τη Ν.Μ. Πύργου, 39.610,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 

 Για τη Ν.Μ. Αμαλιάδας 23.722,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου   Υ.Π.Α. 
 

 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους. 

 

 Γίνονται δεκτές προσφορές: 

 Για το σύνολο των ειδών της κάθε Νοσηλευτικής μονάδας   

 Η προσφορά για κάθε Νοσηλευτική Μονάδα να δοθεί ανά είδος και να είναι εντός 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της.  
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 Η προσφερόμενη τιμή για τα ομοιογενή είδη να είναι ίδια για όλες τις Νοσηλευτικές 

Μονάδες  

 όπως αναλυτικά φαίνεται στο ΜΕΡΟ Β της παρούσης. 

 Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας και οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές,  

περιγράφονται στο Μέρος Β «ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ » της παρούσης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   

 Η προμήθεια του παραπάνω είδους αναφέρεται στο εκάστοτε εγκεκριμένο Π.Π.Τ.Τ. 2014-

ΠΙΣΨΣΕΙ 2015 των  Νοσηλευτικών Μονάδων Πύργου και Αμαλιάδας.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 63.332,40 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α., ενώ οι επιμέρους προϋπολογισμοί 

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α., όπως αναφέρονται πιο πάνω, επιβαρύνουν τους 

ετήσιους προϋπολογισμούς προμηθειών της κάθε Νοσηλευτικής Μονάδας.   

 

ΑΡΘΡΟ 5 :  ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ  

 Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας. 

Διεύθυνση Αναθέτουσας : Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή υντριάδα – 27100 -  Πύργος  

Σηλέφωνο : 26210-82784 

Υαξ : 26210-82378 

E-mail : nosokprg@otenet.gr,  promithiesgnpyr@gmail.com 

Πληροφορίες : Ζουμπάκη Ι.  

 

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ  

ΑΡΘΡΟ 1 :  ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ  

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης 

της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΦΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

 Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν  τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 28/03/16 και ώρα 14:00 μ.μ. 

στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή υντριάδα  – 

27100 - Πύργος. 

 Προσφορές που θα υποβληθούν  μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 :  ΦΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας 

επί της οδού Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή υντριάδα - Σ.Κ. 27100 – Πύργος, στις 

29/03/16 και ώρα 12:00 π.μ.  

 

A.3. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

ΑΡΘΡΟ 1 :  ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του 

υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (ΕΟΦ) ή σε τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει τη υμφωνία Δημοσίων υμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων 

του Γύρου της Ουρουγουάης σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 

60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 

την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 

mailto:nosokprg@otenet.gr
https://plus.google.com/u/0/me?tab=mX
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 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ψστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε 

ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ‟ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για 

την ικανοποιητική εκτέλεση της ύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί 

ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, 

ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία 

συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του 

Ν.3414/2005.  

 Σα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα 

στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. 

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την 

εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να 

προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

44 του Π.Δ. 60/2007.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 :  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

 Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους 

στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται 

στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:  

 

       Α. Έλληνες Πολίτες 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 

παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

2.  ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΨΕΙ  

3.1 Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή 

για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

υμβουλίου 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 υμβουλίου (EE L 358 της 
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31.12.1998, σελ. 2). 

 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). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του υμβουλίου, 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 υμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 

2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν: 

 ε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 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 

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

α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

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

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας  του  

διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση 

ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 
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3.2 1. Τπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται: 

 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα 

 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από 

κάποια άλλη Δημόσια Τπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή 

αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου 

με αμετάκλητη απόφαση του Τπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Τπουργείων, κατά τα 

άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για 

ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 

προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.   

3.3 Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, 

κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 

3.4 Τπεύθυνη 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. Σα 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. υμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

 

Β. Αλλοδαποί 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 

παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

2.  ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΨΕΙ  

3.1 Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
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προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή 

για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

υμβουλίου 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 υμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2). 

 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). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του υμβουλίου, 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 υμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 

2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν: 

 ε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 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 

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

α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
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κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

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

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας  του  

διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή 

ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

 

3.2 1. Τπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται: 

 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα 

 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από 

κάποια άλλη Δημόσια Τπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή 

αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου 

με αμετάκλητη απόφαση του Τπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Τπουργείων, κατά τα 

άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για 

ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 

προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.   

3.3 Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, 

κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 

3.4 Τπεύθυνη 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. Σα 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 
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διαγωνισμού. 

5. υμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και 

Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται 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 Διευθύνοντα ύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, υγκεκριμένα: 

 

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΥΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

 ΥΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό 

πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 Πρακτικό απόφασης Δ.. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και 

εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά  

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρίας. 

Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 

αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται 

από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται 

η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα 

εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, 

που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
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ε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, 

αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) 

ο Τποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

Δ. υνεταιρισμοί  

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 

Α, Β και Γ.  

Διευκρινίζεται ότι : 

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο 

αφορά τον Πρόεδρο του Δ.. του συνεταιρισμού και  

 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ‟ αυτόν. 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που συμμετέχει 

στην ένωση. 

 

2.  Δήλωση 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. 

 

 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού των συμμετεχόντων  από τον διαγωνισμό.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 :  ΠΡΟΘΕΣΟΙ ΟΡΟΙ  

 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 

νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης.  

 ε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.  
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A.4. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

ΑΡΘΡΟ 1 :  ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 

ο οποίος φέρει τις παρακάτω ενδείξεις. 

 

ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡ.6133/16-3-16 

 

«Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια: 

ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 29/03/2016 

 

τοιχεία αποστολέα: 

 

 Οι προσφορές είναι δυνατό:  

α. να κατατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι την 28η/03/2016 και ώρα 

14.00 μ.μ. 

β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν 

παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007), ήτοι 28/03/16 και ώρα 14.00 μ.μ. Εφόσον η 

προσφορά αποσταλεί στην Τπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να 

φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 

των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι 

προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν 

έγκαιρα στην Τπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να 

έχουν αποσφραγισθεί.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

 Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) 

(άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την 

επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 

118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ‟ ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση 

επιλογής προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει 

όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.  

 Οι Τποψήφιοι  προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή 

μέρος της, μετά την κατάθεσή της. ε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί 

ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

 Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

   Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 :  ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ  

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 

υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 
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περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης 

των προτάσεων αυτών.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 :  ΜΕΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ξεχωριστά και 

για την αντίστοιχη ζητούμενη ποσότητα κάθε Νοσοκομείου, όπως αναλυτικά φαίνεται στο 

ΜΕΡΟ Β της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 :  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε 

δυο αντίγραφα. ε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα 

του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΨΣΟΣΤΠΟ” να μονογράφεται από τον 

υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Σο περιεχόμενο του πρωτοτύπου 

είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.  

2. το φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

2.1. Η λέξη ΠΡΟΥΟΡΑ.  

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Τπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.  

2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.  

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

2.5. Σα στοιχεία του αποστολέα  

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους 

φακέλους, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 

τα εξής:  

3.1. ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΥΑΚΕΛΟ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ».  

3.2. ΣΑ ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΥΑΚΕΛΟ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ». Σο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε 

ηλεκτρονική μορφή (CD ή  DVD),  το οποίο θα περιλαμβάνεται  στον  σφραγισμένο  

φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα  συνοδευτικά φυλλάδια  

(prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα 

οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία 

υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή. 

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΦΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΥΑΚΕΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ».  Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν 

και σε ηλεκτρονική  μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο 

φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ, ΣΕΦΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφοράς θα 

φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

3.5. ε περίπτωση που τα ΣΕΦΝΙΚΑ 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 «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΡΟΥΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα 

στοιχεία του Υακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα 

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.  

5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με 

τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά 
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προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 

παραγράφου και σελίδας.  

6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει αναλυτικά τη 

συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές της Διακήρυξης.  

7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε 

ύστερα από έγγραφο της Τπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού 

οργάνου. ημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν.  

10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν 

δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως 

ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΤΠΟΥΑΚΕΛΨΝ  

 

1. ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

Ο Υάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή 

απόρριψης, και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα 

( A.3. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ).  

 

2. ΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των 

οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. τον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι 

Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή 

παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή 

πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:  

Α) Προσφερόμενα είδη και Σεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

Β) Πίνακες υμμόρφωσης με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Γ) Σην οικονομική προσφορά, χωρίς τιμές  

Α) Προσφερόμενα είδη και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 

1. Η ενότητα Προσφερόμενα είδη πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων 

ειδών και τις τεχνικές προδιαγραφές τους.  Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά 

φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της  

διακήρυξης. την ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07.  

(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

(β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 

οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την 

αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 
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οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί 

έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  

 

Β) Πίνακες συμμόρφωσης με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Οι πίνακες συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, 

συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο 

υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:  

1. την 1η τήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 

τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, που ζητούνται από τη διακήρυξη, για τους 

οποίους θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

2. την 2η στήλη «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου  

προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΦΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι 

από την προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της 

πλήρωσης της απαίτησης.  

3. την 3η  στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της 

παραγράφου Α της τεχνικής προσφοράς (Σεχνικές προδιαγραφές προσφερομένων ειδών 

στην Ελληνική γλώσσα), καθώς και στα αριθμημένα Σεχνικά Υυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου του είδους.  

4. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Σεχνικό Υυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφος 4, 

κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που 

τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

υμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)  

Γ) Επίσης στον φάκελο της Σεχνικής προσφοράς θα  υπάρχει η οικονομική προσφορά, 

χωρίς τιμές, με ποινή απόρριψης της προσφοράς στο σύνολό της εάν δεν υπάρχει.  

 

3. ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει το ποσοστό έκπτωσης των 

προσφερομένων ειδών, όπως αναλυτικά φαίνεται στο παρακάτω άρθρο 7 της παρούσης.  

τις περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Τ.,    οι 

προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του 

παρατηρητηρίου.  

ε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν περιλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών 

της Ε.Π.Τ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην προσφορά τους.  

Να αναγράφεται υποχρεωτικά ο εμπορικός κωδικός του είδους και ο οίκος κατασκευής. 

Να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός των υλικών που συμπεριλαμβάνονται στο 

παρατηρητήριο τιμών, καθώς και τιμή του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Τ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 :  ΣΙΜΕ ΠΡΟΥΟΡΨΝ - ΝΟΜΙΜΑ  

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. 

2. τις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΥΠΑ.  

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  
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6. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου 

ισχύος της. ε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της 

προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της 

συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέα οικονομική προσφορά .  

7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για 

τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο  προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της 

ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα 

απορρίπτεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 :  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

 Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω 

αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το 

πέρας του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται.  

  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών. Ψς απαράδεκτες 

απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από 

αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, 

οργάνου.  

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

(α) Η Επιτροπή διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού, μετά το πέρας της 

τεχνικής αξιολόγησης, συντάσσει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα 

Αρχή.  

(β) Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, δεν 

συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.  

(γ) Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού από το Δ. του Νοσοκομείου, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.  

(δ) Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας & Αξιολόγησης 

του διαγωνισμού,  συντάσσει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή, με το 

οποίο αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και υπολογίζει το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, όπως αναλυτικά φαίνεται στο ΜΕΡΟ Β της 

παρούσης. 

 

2. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

Η Επιτροπή διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από 

το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/2007 διαδικασία.  

 Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή πρόσκληση.  

   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.  

 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή, μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Τπηρεσία διενέργειας του 

διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  
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 Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.  

 Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Υακέλων 

Δικαιολογητικών και Υακέλων Σεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών 

φυλλαδίων).  

 Οι Υάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, 

και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Υάκελοι 

Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται.  

  Η Επιτροπή  διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, καταγράφει τους 

προσφέροντες σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.  

  

ΑΡΘΡΟ 9 :  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι  το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ΜΕΡΟ  Β  

«ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ».  

Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, 

εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων 

της διακήρυξης. Να δοθεί ενιαία τιμή έκπτωσης για όλα τα είδη που αφορούν το 

διαγωνισμό. 

 

Τπολογισμός ποσοστού έκπτωσης  

α) Σο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του και που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

β) τις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται 

χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά           (ακραίες 

περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται 

υπόψη ή αμέσως προηγούμενη τιμή ( ανώτερη ή κατώτερη). 

 γ) τις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού του 

είδους ( όπως προέλευση τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή , το είδος αποτιμάται στην 

κατώτερη τιμή, από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση. 

δ) Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς διατίμησης, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα 

υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του 

είδους. Σα τιμολόγια, όσον αφορά την κανονικότητα της τιμής, θεωρούνται μέσα σε δέκα 

ημέρες από την οριζόμενη από το Νοσοκομείο μας επιτροπή. 

 

 

  

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

του διαγωνισμού, προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές, 

καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν , σε πρακτικό , ελέγχει την ορθότητα 

και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, υπογράφει και 

σφραγίζει αυτό και το διαβιβάζει στην Τπηρεσία Διενέργειας.  
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2. ΣΕΦΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για 

όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί, κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών.  

 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην 

Τπηρεσία Διενέργειας το πρακτικό της και το Δ. του Νοσοκομείου  αποφαίνεται 

σχετικά και ακολουθεί γνωστοποίηση της απόφασης τεχνικής αξιολόγησης στους 

υποψήφιους προμηθευτές.  

Όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές δικαιούνται μετά τα ανωτέρω, μπορούν να 

πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών, την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας. Η 

εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης 

έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές 

προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές, κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Τπηρεσία Διενέργειας 

στους προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  

 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Φώρο 

Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της 

υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων 

εκπροσώπων των υποψηφίων προμηθευτών των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

θα αποσφραγισθούν.  

 Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών 

προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον 

διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν 

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

 Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα 

εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους, όπως αναλυτικά φαίνεται στο ΜΕΡΟ Β « ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΦΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ»  της παρούσης, για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και 

είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.  

 ε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής 

επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 

προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 

παρ. β).  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ 60/2007 καθώς και στο 

άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07.  
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ΑΡΘΡΟ 10 :  ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις :  

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του Α.3 του Μέρους Α της παρούσας.  

2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών των παραγράφων του 

άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας.  

3. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.  

4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.  

6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης  

7.Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης. 

8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα 

δαπάνη.  

9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. την περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον 

υποψήφιο  προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του 

προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες 

τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 :  ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ. του Νοσοκομείου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η 

ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα 

από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προμηθευτή, η σύμβαση 

θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (ύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον 

αποδεικτικό χαρακτήρα.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 :  ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

To Νοσοκομείο, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας 

και αξιολόγησης του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού για μικρότερη ποσότητα, που σε καμία περίπτωση δεν 

θα αναλογεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη 

Διακήρυξη.  

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας , από την αρχικά 

προβλεπόμενη στη Διακήρυξη, σε καμία όμως περίπτωση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 

30% , όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρου 21 του ΠΔ 118/07.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 :  ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΜΑΣΑΙΨΗ  

To Νοσοκομείο, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού  

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης  

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ‟ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες 

διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.  
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ΑΡΘΡΟ 14 :  ΕΓΓΤΗΕΙ  

1. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

  Ο  προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της 

σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της ύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και 

ποιοτική) παραλαβή  των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλομένους. ε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη 

ύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 

στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο 

χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 

σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της 

στην Σράπεζα.  

  ε περίπτωση που ο προμηθευτής , στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 

αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει 

εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του 

στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος. την περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος 

διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται 

καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής 

διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.  

 

ΑΡΘΡΟ 15. :  ΕΚΣΕΛΨΝΙΜΟ – ΥΟΡΟΙ - ΔΑΜΟΙ  

Ο  προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών. Οι δασμοί, 

φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 :  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΨΝ  

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο 

προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να 

προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους 

που περιγράφονται εδώ :  

α. Με μακροσκοπική εξέταση.  

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  

γ. Με πρακτική δοκιμασία  

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς 

προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της 

επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.  

Συχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον 

προμηθευτή.  

3. ε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται 

από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη 

διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την 

μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, 

πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 

πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο 

(παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της 

φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την 
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επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την 

σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να 

προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.  

4.ε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και 

τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τπό 

την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το 

αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Τπουργού 

μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή 

παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το 

υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που 

διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και 

αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Σα παραπάνω 

δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με 

απόφαση του αρμόδιου Τπουργού εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που 

απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν 

κατά το μακροσκοπικό έλεγχο. την περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο 

(παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

δειγμάτων. Τπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου Τπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό 

πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της 

σύμβασης, με έκπτωση.  

5. ε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις 

υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε 

η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα 

από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Τπηρεσία. Η 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη 

σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. ε 

περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους 

ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ‟ αυτήν παραλειπτέο με βάση τον 

μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, 

τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. την περίπτωση που το υλικό κρίνεται από 

την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει 

σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Τπό την 

επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι 

παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Τπουργού μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί 

της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Σο 

αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται 

από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Σα έξοδα της δευτεροβάθμιας 
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επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν 

οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση 

γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Σα έξοδα αυτά καταλογίζονται 

με απόφαση του αρμόδιου Τπουργού και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή ή 

εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του 

δημοσίου ταμείου.  

6. Σα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  

7. Με απόφαση του αρμόδιου Τπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για 

επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και 

στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή 

παραλαβής. την περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα 

αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.  

8. Σα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά 

την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 :  ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνεται σε χώρο του  Νοσοκομείου 

από τον Προμηθευτή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του 

προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη 

παραγγελία του Νοσοκομείου. 

  Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής .  

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 

προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. ε 

περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα 

(30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , να 

παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού.  

  Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να παραδοθούν 

τα είδη  ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση 

προβλεπόμενων κυρώσεων των άρθρων 35 και 36 της παρούσας διακήρυξης.  

 Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί 

να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 

άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των ειδών. τις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 

δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 :  ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΙΜΨΝ   

1. ε περίπτωση που  τα είδη παραδοθούν, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων 

κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:  

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του 

μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο  17 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα .  
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β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του 

μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο  17 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον 

υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα 

ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .  

2.Σα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα , χωρίς τον Υ.Π.Α.  

3.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή  ή 

σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

ε περίπτωση ένωσης προμηθευτών  το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη 

της ένωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΚΠΣΨΣΟΤ  

1. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

Δ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

2. Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας.  

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν  η προμήθεια δεν παραδόθηκε ή 

αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης της προμήθειας μέχρι την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας 

ουδεμία παράδοση απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή.  

5. τον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ. του Νοσοκομείου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω 

κυρώσεις:  

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.  

β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που 

είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του 

δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 

προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 

πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση της προμήθειας κατά τα παραπάνω οριζόμενα. την 

περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε 

στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης 

και των συναλλακτικών ηθών.  

γ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10%της αξίας της προμήθειας για 

το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει την 

προμήθεια μέχρι την μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του 
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δικαιώματος αυτού. την περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα της παρ. 

2 του άρθρου 35 της παρούσας.  

δ) ε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες 

κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος 

του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των 

σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς 

καταλογισμό ποσό.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 :  ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ  

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. Ψς προς τα 

δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 

του Π.Δ.118/07. 

ε 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 στον Ν.4152/2013 (ΥΕΚ Α΄ 

107/09-05-2013) 

2.Toν προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv oι  ακόλουθες κρατήσεις : 

2.1)Τπέρ Οργανισμών Χυχικής Τγείας (ΥΕΚ 545 Β‟ /24-3-‟09) : 2,00 % (δύο της εκατό). 

2.2)Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 

του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

2.3) Τπερ της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων 0,10% επί της καθαρής αξίας. 

3. Ο Υ.Π.Α βαρύνει το κάθε Νοσοκομείο.  

 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΤΜΒΑΗ 

 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, ούτε καθ‟ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 

προσφοράς του προμηθευτή.  

 Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

Α. Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  

Β. Σα συμβαλλόμενα μέρη  

Γ. Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα  

Δ. Σην τιμή  

Ε. Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών  

Σ. Σις Σεχνικές προδιαγραφές  

Ζ. Σις προβλεπόμενες εγγυήσεις  

Η. Σις προβλεπόμενες ρήτρες  

Θ. Σον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

Ι. Σον τόπο και χρόνο πληρωμής  

ΙΑ. Σον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογής  

 Σο κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών.  
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 ε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  

 

ΑΡΘΡΟ 22:  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ  

Ο προμηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ύμβασης, που θα υπογραφεί.  

 

ΑΡΘΡΟ 23 :  ΕΚΦΨΡΗΕΙ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ  

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη ύμβαση ή μέρος αυτής ή 

τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Κατ‟ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς 

έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή υμβατικού 

Σιμήματος, με βάση τους όρους της ύμβασης, σε Σράπεζα της επιλογής του που 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

 

ΑΡΘΡΟ 24 :  ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  

 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  

 ε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση 

υποχρεώσεών τους. Συχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 

δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 

ολοκλήρωση της σύμβασης.  

 ε περίπτωση που ο  προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της ύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 

της ύμβασης με τους ίδιους όρους.  

 ε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή , η ύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη ύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν 

τα εναπομείναντα μέλη του προμηθευτή , μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 

εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της ύμβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. ε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη ύμβαση. Επίσης σε 

περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 

μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή , η συνέχιση ή όχι της ύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 

προμηθευτή , όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 

αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης 

των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 

προβλέπονται στη ύμβαση.  



Σελίδα 30 από 43  

 Ο προμηθευτής  υποχρεούται καθ‟ όλη τη διάρκεια της ύμβασης να συμμορφούται με 

τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν. 3414/05.  

 

ΑΡΘΡΟ 25 : ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ  

 Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας. Ψς τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται 

αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.  

 Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 

του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει 

και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 

να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του 

προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η 

αποδοχή του αιτήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 26 :  ΚΤΡΨΕΙ - ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΕΚΠΣΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην 

περίπτωση, στην οποία ο  προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας, την παράδοση των ειδών, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα 

αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.  

 Σα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών 

Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα 

πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.  

 ε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην παράδοση από τον προμηθευτή 

ή σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της 

σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα  

 

Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής , δικαιούται να κηρύξει τον 

προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.  

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 ε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές 

επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε 

ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία 

κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

34 του ΠΔ 118/07.  

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

α/α 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

         ΔΡ.ΦΡΤΑΝΘΗ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ  
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ΜΕΡΟ Β. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΑΡΘΡΟ 1 :  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ΕΙΔΨΝ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ 

CPV:15300000-1) 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΟΠΨΡΟΛΑΦΑΝΙΚΑ ΠΟΙΟΣΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 

 

Σα χορηγούμενα οπωρολαχανικά πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας ήτοι της εποχής 

φρέσκα, πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τις συνήθειες του εμπορίου στη λαχαναγορά 

Πύργου, πλην των φρούτων τα οποία θα διαλέγονται και πρέπει όλα να πληρούν τους 

όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί τροφίμων και ποτών. 

Υρούτα που διαλέγονται νοούνται τα πρώτης και εξαιρετικής ποιότητας που περιέχονται 

στα κιβώτια (καφάσια) πρώτης ποιότητας όπως αυτά χαρακτηρίζονται στην 

λαχαναγορά Πύργου. Σα φρούτα θα έρχονται σε μονόσειρα χαρτοκιβώτια όπως και 

όλα τα λαχανικά σε χαρτοκιβώτια. το τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται η ποιότητα (ή 

το νούμερο) και η ακριβής ονομασία του είδους. Απαγορεύεται η χορήγηση άγουρων 

ειδών. 

Οι πατάτες ,τα κρεμμύδια και άλλα θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και χωρίς 

αλλοιώσεις που προέρχονται από κακή συντήρηση αυτών. 

Σα πορτοκάλια που προμηθεύει ο χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας (κοινά σαγκουίνια - 

τύπου Γιάφας -Μέρλιν κλπ) πρέπει να είναι: α) χωρίς πρασινίσματα σε όλη την 

επιφάνεια, β) να μην έχουν χοντρές φλούδες, γ) να μην έχουν σάρκα αφυδατωμένη και 

μάλιστα από παγετό, να είναι υγιεινής καταστάσεως καλής, απαγορευμένης της 

παρουσίας κοκκοειδών, ακάρεων, σήψεως και κερατίτιδας. Ειδικώς τα πορτοκάλια να 

μην είναι αποθηκευμένα μέσα σε ψυγεία και να μην παρουσιάζουν φλούδα με 

φελλώδες επίστρωμα περισσότερο από το 1/4 της όλης επιφάνειας τους. 

Σα μήλα πρέπει να είναι EXTRA ποιότητας διαμέτρου 70mm - 80 mm και άνω, 

ομοιόμορφα και ισομεγέθη συσκευασμένα σε μονόσειρα χαρτοκιβώτια . Σα αχλάδια 

πρέπει να είναι Α και ΕΦΣRA ποιότητας διαμέτρου 55 - 70mm, ομοιόμορφα και ισομεγέθη 

συσκευασμένα σε μονόσειρα χαρτοκιβώτια. 

Σα είδη όπως μαϊντανός, σέλινο, άνηθος, σέλερι να είναι σε κιλά. Σα διάφορα άλλα είδη 

οπωρολαχανικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του εμπορίου ως 

προς το μέγεθος και την προέλευση.  

Η πατάτα να είναι χωρίς στίγματα και ξένες ύλες και να τηρεί τις φυσικές και χημικές 

ιδιότητες της. 

Ο προμηθευτής θα παραδίδει τα είδη στην ποσότητα και τη συσκευασία που θα ορίζει η 

Αποθήκη Σροφίμων του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελεί την παραγγελία 

την ημέρα και την ώρα που του ζητείται. Επίσης, πρέπει να διαθέτει απόθεμα των 
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προϊόντων που ζητά το νοσοκομείο. Ο προμηθευτής σε περίπτωση που κάποια από τα  

παραγγελθέντα είδη δεν υπάρχει στην αγορά οφείλει να ενημερώσει την Αποθήκη  

Σροφίμων μέχρι τις 8 π.μ. της προηγούμενης της προγραμματισμένης ημέρας της 

εκτέλεσης της παραγγελίας, ώστε να μη φέρει ευθύνη για τη μη παράδοση του και να 

προσκομίσει βεβαίωση των αγορανομικών υπηρεσιών ότι το παραγγελθέν είδος δεν 

υπάρχει στην αγορά. ε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα 

είδη ή παραλείπει κάποια από αυτά ή τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα, τότε το 

Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να αγοράσει αυτά, ή αντίστοιχά τους από το ελεύθερο εμπόριο 

σε βάρος του προμηθευτή. 

τα τιμολόγια πρέπει να γίνεται σαφής περιγραφή του προϊόντος. Αν τα τιμολόγια είναι 

χειρόγραφα τα γράμματα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Σρεις ημέρες προ της ενάρξεως 

κάθε εβδομάδας θα παραδίδεται στον χορηγητή πρόγραμμα των αναγκών του 

Νοσοκομείου για ολόκληρη την εβδομάδα, το οποίο θα γράφει τα είδη που έχει ανάγκη για 

κάθε ημέρα της εβδομάδας και τις ποσότητες στο περίπου. Σην προηγούμενη ημέρα ή δύο 

ημέρες νωρίτερα όταν μεσολαβεί αργία, που θα είναι να φέρει ο χορηγητής στο 

Νοσοκομείο τα είδη τα οποία θα έχουν οριστεί με την ανωτέρω προγραμματισμένη 

παραγγελία, το Γραφείο Σροφίμων του Νοσοκομείου θα δίνει έγγραφο εντολή με την 

οποία θα προσδιορίζει την ποσότητα, την ποικιλία και την προέλευση των ειδών που έχει 

ανάγκη το νοσοκομείο. Ο χορηγητής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση οποιουδήποτε 

είδους του παραγγελθεί. 

Αντικατάσταση κάποιου προϊόντος επίσης μπορεί να ζητηθεί από το Νοσοκομείο στην 

περίπτωση που κατά την παρασκευή και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος παρατηρηθούν 

αλλοιώσεις στις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του τροφίμου. 

Όλα τα προϊόντα που προμηθεύεται το νοσοκομείο, από τον ανάδοχο προμηθευτή, 

πρέπει να προέρχονται μόνο από εταιρείες που διαθέτουν πιστοποίηση  HACCP ή 

αντίστοιχη βεβαίωση από τον Ε.Υ.Ε.Σ. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 

την ανάλογη βεβαίωση ή πιστοποίηση. 

Η μεταφορά στο Νοσοκομείο θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του χορηγητή 

σύμφωνα με τις Τγειονομικές και Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν. 

 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ: 

ε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ποιότητα των ανωτέρω ειδών οι 

επιτροπές παραλαβής του Νοσοκομείου οφείλουν να αποστείλουν 

αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, στο παράρτημα. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΙΖΟΤΝ ΟΙ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ: 

 

1. Όλοι οι προμηθευτές που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό να διαθέτουν 

πιστοποιητικό Ανάλυσης  Κινδύνων και Κρίσιμων ημείου Ελέγχου (HACCP) που θα έχει 
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εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το Ε.Τ.Δ. για το αντίστοιχο πεδίο 

τροφίμων ή βεβαίωση από τον ΕΥΕΣ ( ή την συνεργαζόμενη με τον ΕΥΕΣ αρμόδια 

Νομαρχιακή Τπηρεσία για τη διενέργεια ελέγχου) ότι εφαρμόζει ορθώς σχέδιο HACCP , 

με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. ε περίπτωση που η εταιρία που καταθέτει προσφορά, δεν παράγει τα αντίστοιχα 

προϊόντα, θα πρέπει να καταθέσει τα πιστοποιητικά αυτά και για τις εταιρίες από τις 

οποίες θα προμηθεύεται τα προϊόντα.  

3. Οι παραγωγοί νωπών προϊόντων τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε πρώτη 

μεταποίηση δεν υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό HACCP ή βεβαίωση από 

τον ΕΥΕΣ. 

4.   ε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κανένας προμηθευτής που να διαθέτει 

τα  πιο πάνω πιστοποιητικά θα ισχύει το παράρτημα Β (1,2). 

5. Εάν στο διαγωνισμό παρουσιαστούν προμηθευτές οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό 

Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων ημείου Ελέγχου (HACCP) ή βεβαίωση από τον ΕΥΕΣ 

όπως αναφέρεται στην παρ. 1, αυτόματα η παράγραφος 2 του παραρτήματος Β παύει 

να ισχύει και απορρίπτονται αυτόματα οι προμηθευτές οι οποίοι δεν διαθέτουν 

πιστοποιητικό Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων ημείου Ελέγχου (HACCP) ή αντίστοιχη 

βεβαίωση από τον ΕΥΕΣ. 

6.  Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση καταλληλότητας της Δ/νσης 

Τγιεινής για τα μέσα μεταφοράς που αφορούν στη διακίνηση προϊόντων μη ζωικής 

προέλευσης και της Δ/νσης Κτηνιατρικής για τα μέσα μεταφοράς που αφορούν στην 

διακίνηση των προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A  

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ 

Για την διαπίστωση της ποιότητας των ειδών που χορηγούνται στο Ίδρυμα, η επιτροπή 

παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα μετά την μακροσκοπική εξέταση και επί αμφιβολίας 

κανονικότητας ή καταλληλότητας του τροφίμου να προβαίνει, παρουσία του χορηγητή, 

στην λήψη δειγμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις δειγματοληψίες, στον Κώδικα 

Σροφίμων και Ποτών, που θα αντιπροσωπεύει όλη την ποσότητα και θα το 

στέλνει για εξέταση ανάλογα με τον προορισμό του: . 

Α) το Γενικό Φημείο του Κράτους αν θα πρόκειται για χημική ανάλυση ή εξέταση.  

Β)το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πύργου, αν απαιτείται μικροβιολογική και βακτηριολογική 

εξέταση των τροφίμων. 

Ο χορηγητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή Παραλαβής να διενεργεί 

δειγματοληψία και αποστολή του δείγματος με την παραπάνω διαδικασία. 

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τον χορηγητή. Σα έξοδα δειγματοληψίας, 

πραγματογνωμοσύνης και μεταφοράς, βαρύνουν εξ' ολοκλήρου το χορηγητή,                    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ 

1. Η κάθε επιχείρηση ή εταιρεία η οποία θα προμηθεύει άμεσα ή έμμεσα με τρόφιμα το 

Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει, να διατηρεί και να αναθεωρεί μια μόνιμη 

διαδικασία, η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του υστήματος 

Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων ημείων Ελέγχου (HACCP), όπως επιβάλλεται με την 

Κ.Τ.Α. αριθμ. 487 (ΥΕΚ 1219/τ.Β΄4.10.2000) σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/94/ΕΟΚ. 

2. Για τον παρόντα διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές προσφορές επιχειρήσεων οι οποίες δεν 

έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη του συστήματος HACCP, θα υποχρεούνται όμως το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα ανοιχτούν οι φάκελοι των προσφορών να 

εφαρμόσουν ή να πάρουν πιστοποίηση H.A.C.C.P. ή να έχουν αντίστοιχη βεβαίωση από 

τον Ε.ΥΕ.Σ., αλλιώς θα κηρύσσονται έκπτωτοι. 

3. Ο κάθε προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλες τις ισχύουσες υγειονομικές, κτηνιατρικές 

κ.α. διατάξεις, αλλά και γενικότερα το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά την λειτουργία 

της επιχείρησής του και τη διάθεση των τροφίμων. 

4. Σα αρμόδια κρατικά όργανα (ΕΥΕΣ κ.λ.π.) αλλά και τα αρμόδια όργανα του 

Νοσοκομείου (επόπτης δημόσιας υγείας, τεχνολόγος τροφίμων, επιτροπή παραλαβής) 

έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε ελέγχους (μακροσκοπικούς, δειγματοληψίες 

κ.α.)και στη συνέχεια σε ενέργειες όπως από το σχετικό νομικό πλαίσιο προβλέπονται.

 . 

5.  την περίπτωση που μετά από την τήρηση όλων των νομίμων διαδικασιών ελέγχου, 

διαπιστωθεί ότι το τρόφιμο με το οποίο προμήθευσε το Νοσοκομείο η επιχείρηση ήταν 

ακατάλληλο ή μη κανονικό ή με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό δίνει η ισχύουσα νομοθεσία 

και δηλώνει ακαταλληλότητα του τροφίμου αυτού για κατανάλωση από τον άνθρωπο, 

το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο το συγκεκριμένο προμηθευτή. 

 

 

ΕΣΗΙΕ  ΠΟΟΣΗΣΕ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

 

Α. ΠΟΟΣΗΣΕ ΓΙΑ Ν. Μ. ΠΤΡΓΟΤ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 39.610,00 ευρώ,  

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.   

 

A/A ΕΙ       ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ 
     ΕΣΗΙΕ ΠΟΟΣΗΣΕ 

ΚΑΣΑ ΕΚΣΙΜΗΗ 
        ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ 

1 ΑΓΓΟΤΡΙΑ  1500 ΣΕΜΑΦΙΟ 

2 ΚΑΡΟΣΑ 200 ΚΙΛΟ 

3 ΚΑΡΠΟΤΖΙΑ 100 ΚΙΛΟ 

4 ΚΟΛΟΚΤΘΙΑ 6000 ΚΙΛΟ 
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5 Κ        ΚΡΕΜΜΤΔΑΚΙΑ ΦΛΨΡΑ 100 ΚΙΛΟ 

6 ΚΡΕΜΜΤΔΙΑ ΞΕΡΑ 1700 ΚΙΛΟ 

7 ΚΟΤΝΟΤΠΙΔΙ  3000 ΚΙΛΟ 

8 ΛΑΦΑΝΑ 800 ΚΙΛΟ 

9 ΛΕΜΟΝΙΑ  50 ΚΙΛΟ 

10 ΜΑΙΝΣΑΝΟ  300 ΣΕΜΑΦΙΟ 

11 ΜΑΡΟΤΛΙΑ 100 ΣΕΜΑΦΙΟ 

12 ΜΕΛΙΣΖΑΝΕ 100 ΚΙΛΟ 

13 ΜΗΛΑ  ΚΟΚΚΙΝΑ  3000 ΚΙΛΟ 

14 ΜΗΛΑ ΠΡΑΙΝΑ 2000 ΚΙΛΟ 

15 ΜΠΡΟΚΟΛΑ 400 ΚΙΛΟ 

16 ΠΑΣΑΣΕ  3000 ΚΙΛΟ 

17 ΠΙΠΕΡΙΕ ΠΡΑΙΝΕ  50 ΚΙΛΟ 

18 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ  1200 ΚΙΛΟ 

19 ΑΝΗΘΟ 300 ΣΕΜΑΦΙΟ 

20 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 200 ΚΙΛΟ 

21 ΕΛΙΝΑ  120 ΣΕΜΑΦΙΟ 

22       ΚΟΡΔΑ (ΣΕΜΑΦΙΟ) 200 ΣΕΜΑΦΙΟ 

23 ΦΟΡΣΑ 100 ΚΙΛΟ 

24 NΣΟΜΑΣΕ 4000 ΚΙΛΟ 

25      ΔΤΟΜΟ ΥΡΕΚΟ 50 ΣΕΜΑΦΙΟ 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες ποσότητες είναι κατ’εκτίμηση σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ανάγκες προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.  

Ο Προϋπολογισμός των 39.610,00€ αποτελεί το ανώτατο όριο της προμήθειας των 

ειδών. 

 

 

Β. ΠΟΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 23.722,40,00 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.   

A/A            ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ  

                                                                                           

         ΕΣΗΙΕ ΠΟΟΣΗΣΕ 

 

      ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ  

        1 ΛΑΥΑΝΙΚΑ                      
(ΛΑΥΑΝΟ) 285  ΚΙΛΟ 

2 ΜΑΡΟΤΛΙ 450  ΣΕΜΑΦΙΟ 

3 ΚΑΡΟΣΑ 54 ΚΙΛΟ 

4 ΚΟΛΟΚΤΘΙΑ 810  ΚΙΛΟ 

5 ΜΠΡΟΚΟΛΟ 60  ΚΙΛΟ 
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6 
ΒΟΛΒΟΔΙΓΗ                
ΛΑΥΑΝΙΚΑ               

(ΚΡΔΜΜΤΓΙΑ) 
225  

ΚΙΛΟ 

7 ΛΔΜΟΝΙΑ 1.350  ΚΙΛΟ 

8 ΛΑΥΑΝΙΚΑ                    
(ΥΟΡΣΑ) 1.305  ΚΙΛΟ 

9 ΡΟΓΑΚΙΝΑ 600  ΚΙΛΟ 

10 ΒΟΛΒΟΔΙΓΗ ΛΑΥΑΝΙΚΑ 
(ΚΟΡΓΑ) 40 ΣΕΜΑΦΙΟ 

11 ΠΑΣΑΣΔ 2.700  ΚΙΛΟ 

12 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ 680  ΚΙΛΟ 

13 ΣΟΜΑΣΔ 1.350  ΚΙΛΟ 

14 ΜΗΛΑ 2.250  ΚΙΛΟ 

15 ΜΑΡΟΤΛΙ  450  ΣΕΜΑΦΙΟ 

16  ΑΡΑΚΑ  180  ΚΙΛΟ 

17 ΑΓΓΟΤΡΙΑ 75  ΣΕΜΑΦΙΟ 

18 ΦΑΟΛΙΑ 180  ΚΙΛΟ 

      

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

α/α                                    

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

                  ΔΡ.ΦΡΤΑΝΘΗ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ  

 

 



 37 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Ι 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΦΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Ονομασία  

Σράπεζας:______________________________________________________  

Κατάστημα:______________________________________________  

(Δ/νση οδός- αριθμός Σ.Κ. – FAX) ____________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  

Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΡΓΟΤ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ, ΤΠ‟ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΤΡΨ  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [ε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : 

της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Σ.Κ. ……] ή  

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Σ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Σ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Σ.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 την 

προμήθεια «ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ », συνολικής αξίας 63.332,40 σύμφωνα με την 

υπ’αρ………./03-03-16 Διακήρυξή σας. 

Σο 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 Σράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση.  

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ υπ’ αριθμ. ……. 

ΜΕΣΑΞΤ Σ…… ………………………. 

ΚΑΙ 

ΣΗ …………………………. 

ΓΙΑ ΣΗΝ ………………………………………………. 

υμβατικού Σιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ  

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΜΟΙ  

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ - ΣΙΜΕ 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΨΝ 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΨΕΙ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 6 ΣΡΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΠΛΗΡΨΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

 

ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ. ................. 

το Πύργο  σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

Αφενός  

Σο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου που εδρεύει στον Πύργο, και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή της παρούσας από τ… .…………………..………, και το οποίο στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως « η Αναθέτουσα Αρχή »  

και αφετέρου  

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στ.. ……………………………….., 

έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΤ............ και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο …………………….., …………………….. της εταιρείας, 

σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση 

ως « ο  Προμηθευτής »,  

Λαμβάνοντας υπόψη :  

1) Σην υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.  

2) Σην από …………….. προσφορά του προμηθευτή , που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.  

3) Σην υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, 

στον προμηθευτή.  

υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 :  ΟΡΙΜΟΙ  

Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα 

Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης.  
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Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών 

και των τηλεομοιοτυπιών.  

Προμήθεια : …………………….., όπως εξειδικεύεται στη ύμβαση.  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της ύμβασης.  

Ημέρα:Η  ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παραλαβής : Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την τμηματική – οριστική παραλαβή της 

προμήθειας.  

Παραδοτέα: Σα είδη που ο προμηθευτής  θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή,  σύμφωνα με τη ύμβαση.  

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη ύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που 

αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που 

ορίζεται στη ύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος 

συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης 

ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.  

Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του προμηθευτή προς την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

ύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα 

μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή 

συμπληρωθεί.  

υμβατικά τεύχη : Σα τεύχη της ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη ύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά 

του  ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ.  

υμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της 

προμήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ - TIME  

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ αναλαμβάνει, 

έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση  της 

προμήθειας «…..……………………..». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 

προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………………….. 

διακήρυξης και την υπ‟ αριθμ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

υγκεκριμένα, ο προμηθευτής θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο, με τα παρακάτω είδη στις 

αντίστοιχες τιμές  : …………………………………. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  

Έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η …….. και λήξη αυτής την …….. . 

Σο Νοσοκομείο δύναται να λύει τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της 

εφόσον υπογραφεί σύμβαση προμηθείας για τα ίδια είδη ή ρυθμιστεί διαφορετικά από 

την ΕΠΤ ή την 6Η Τ.ΠΕ. χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από 

τον προμηθευτή. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στο Β Μέρος (Σεχνικές προδιαγραφές).  

 

ΑΡΘΡΟ 4  :  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΨΝ 
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  Για την τμηματική – οριστική παραλαβή  των ειδών θα συσταθεί από το 

Νοσοκομείο Επιτροπή Παραλαβής.  

 Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται μέσα σε ………………. (………) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την προσκόμισή του στο Νοσοκομείο.  

 Σα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά το 

εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που 

θα συναφθεί.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 :  ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΨΕΙ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

1. ε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ,  

επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07.  

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο  ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον  ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. ε περίπτωση 

κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 

118/2007.  

4. Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα 

παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του  ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΣΡΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΠΛΗΡΨΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

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

ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση την περιγραφή και την τιμή, όπως 

αυτή προσδιορίζεται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

2. 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 με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής 

προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 

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

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

υνεδρίου. 

4. Φρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

4.1. 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.). 

4.2. 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 πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο 

αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία 

υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

5. ε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της 29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Υ.Ε.Κ. Α΄ 
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138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική 

αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που 

εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Σράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες 

(περιθώριο). 

6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο 

Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό 

διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο 

χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη 

έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση 

λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 

7. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι 

αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 37 της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού. 

8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 

άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

9. Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το 

Νοσοκομείο. 

10. Σα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

11.Όλα τα τιμήματα της παρούσας ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), 

παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την 

συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

• Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο  ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ κατέθεσε στην Αναθέτουσα 

Αρχή τη με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΣΡΑΠΕΖΑ, 

ποσού …………………….. ευρώ (………………. €) (5% της παρούσας σύμβασης , χωρίς 

τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί 

κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.  

• Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων ειδών, ύστερα από την έγγραφη 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με 

οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.  

• Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την 

έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της 

διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη 

κατάπτωση. 

  

ΑΡΘΡΟ 8 :  ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  

2. ε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ‟ ολοκλήρου τον 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως 

και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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ΑΡΘΡΟ 9 :  ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ  

• Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας.  

• Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ , επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να 

γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και 

περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται 

αποδοχή του αιτήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 :  ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του 

συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ,  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). την περίπτωση αυτή 

ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. την 

γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 

ημερομηνία έναρξής της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την 

ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ απαλλάσσεται εκείνων των 

συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.  

• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. τη περίπτωση αυτή, ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ πέραν της αμοιβής  

των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και 

εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό.  

• ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του  ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ που αναφέρεται στην αρχή της 

παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα 

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ε 

τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.  

• Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη 

γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 :  ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί  οριστικά όλη η ζητούμενη 

ποσότητα των ειδών και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 

στη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 :  ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

• Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από …………………….. διακήρυξη του 

σχετικού διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του  

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. 
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ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η 

σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:  

α) Η παρούσα σύμβαση  

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου  

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  

• Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή 

στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για 

την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη 

παρούσα σύμβαση.  

• Αντίκλητος του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ , στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις 

από  

την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ορίζεται με την παρούσα ο 

κ.………………………., κάτοικος ………………., ΣΚ …………….. τηλ: ….. ……………… , φαξ. 

210 …………….., 210 …………………..  

•  Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  θα γίνεται 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ  

• Ο  ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε 

διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 

της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών 

ηθών.  

•  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα δικαστήρια Πύργου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.  

•  Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο 

μέρη, να προβλεφτεί 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.  

Ε ΠΙΣΨΗ ΣΨΝ ΑΝΨΣΕΡΨ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο 

συμβαλλόμενο μέρος.  

 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

 

 


