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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (Μ.Τ.Ν.)»  
 

CPV 33181000-2 (∆ιατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης) 
 
 

Προϋπολογισµού  39.905,95€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.)  

της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου για δύο (2) µήνες 

 

µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Έχοντας υπόψη: 
 
 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα.  
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.  
1.5. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 
204 /19-7-1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων 
και άλλες διατάξεις».  
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες 
∆ιατάξεις» .  
1.9. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων , Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.». [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών 
κατωφλίων]  
1.10. Το Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή 
του µε το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  
1.11. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 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 Συµβουλίου της 
16ης Νοεµβρίου 2005». [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών 
κατωφλίων]  
1.12. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  
1.13. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). [αφορά 
διαγωνισµούς προµηθειών µε προϋπολογισµό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]  
1.14. Συµπληρωµατικά του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007). [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών κατωφλίων 
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1.15. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές 
Συναλλαγές».  
1.16. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήµερα.  
1.17. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα υπουργείου 
Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
1.18. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ 
Α’ 139/27.6.97)  
1.19. Του N. 4281/2014 ΦΕΚ Α΄ 160. Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.  
1.20. Του Ν. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74 . ∆ιοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις , Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις.  
 
2. Τις αποφάσεις:  
 
2.1.Την υπ΄αριθ.1191/2016 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄498/26-02-2016) 
 
2.2.Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 1235/29-02-2016 Εγκύκλιο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ) 
 
2.3. Την 11η/09-03-2016 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας  για 
την απόφαση διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για «ΦΙΛΤΡΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (Μ.Τ.Ν.)»  CPV 33181000-2 (∆ιατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης) για τις 
ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου για δύο (2) 
µήνες. 
 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) καλεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος  κάθε ενδιαφερόµενο,  µε υποβολή  προσφορών  για «ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
(Μ.Τ.Ν.)»  CPV 33181000-2 (∆ιατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης) για τις ανάγκες της Μονάδας 
Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου για δύο (2) µήνες, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο προϋπολογισµός για «ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (Μ.Τ.Ν.)», ανέρχεται στο ποσό των 
39.905,95 συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 
 
 
Κάθε προµηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.  
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών  συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς και  οικονοµικής προσφοράς 
µπορεί να  θα διενεργηθεί ενιαία στον ίδιο χρόνο, ως κάτωθι: 
 
 

στις 23-03-2016 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.µ. από αρµόδια επιτροπή. 
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Αναλυτικά τα ζητούµενα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
της παρούσας.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισµοί.  
 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Γ.Ν. Ηλείας 
Νοσηλευτική 
Μονάδα Πύργου 
Ταχ. ∆/νση: Ν.Ε.Ο. 
Πύργου-Πατρών 
Περιοχή Συντριάδα  
Τ.Κ. 27100 

22-03-2016  
Ηµέρα: Τρίτη 
Ώρα: 14:00  

Τµήµα Προµηθειών 
(Ισόγειο) 
Νοσηλευτική 
Μονάδα Πύργου  
Ταχ. ∆/νση: Ν.Ε.Ο. 
Πύργου-Πατρών 
Περιοχή Συντριάδα  
Τ.Κ. 27100 

23-03-2016  
Ηµέρα Τετάρτη 
Ώρα: 10:00  

 
 
 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
● Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και στην Ιστοσελίδα του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ηλείας και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
● Στην περίπτωση που κρίνετε ότι προκειµένου να συντάξετε την προσφορά σας απαιτούνται 
σχετικές πληροφορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στο αρµόδιο τµήµα, τηλέφωνο επικοινωνίας : 
26210-82784, Fax: 26210-82378, e-mail :promithiesgnpyr@gmail.com, όλες τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες.  
●Υπεύθυνος υπάλληλος του διαγωνισµού: κος Αλέξανδρος Πουλιάσης 
 
Άρθρο 1ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην Υπηρεσία µας απαραίτητα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού ήτοι 22-03-2016 και µέχρι τις 14:00 µ.µ.  άλλως θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες 
και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  
2. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να 
µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».  
 
Άρθρο 2ο  
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Π.∆. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο 
αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” , να µονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και 
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να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε 
αντίγραφο της προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 
α) Η λέξη «Προσφορά».  
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης.  
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.  
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα τα εξής:  
 
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος περιλαµβάνει:  
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία πρέπει:  
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών.  
 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήµεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  
 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο 
οικείο επιµελητήριο.  
 Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης και παραιτούνται από κάθε 
δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή, 
ακύρωση -µαταίωση του εν λόγω διαγωνισµού.  
 

Κάθε υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στα δικαιολογητικά συµµετοχής να φέρει 
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην 
εκάστοτε προκήρυξη  

 
Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 

αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόµενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους µε όλο το 
∆ηµόσιο Τοµέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74. τα κάθε είδους έγγραφα που θα 
υποβληθούν από τους συµµετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύµφωνα µε τον 
παραπάνω Νόµο και την αντίστοιχη εγκύκλιο µε Αριθµ. Πρωτ.: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-
2014 Α∆Α:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.  

 
Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση µε τα 

παραπάνω θεωρείται εκ παραδροµής και δεν λαµβάνεται υπόψη.  
Το Νοσοκοµείο θα διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που 

κατατίθενται σύµφωνα µε τα προηγούµενα και στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων 
ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες 
ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την 
έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.  
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Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαµβάνει: 
 
α) Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), όπως περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
β) Τα απαραίτητα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  
 
 
Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαµβάνει:  
Τα Οικονοµικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο)Υποβάλλεται σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή σε πίνακα, στον οποίο θα πρέπει να προστεθούν τα ακόλουθα στοιχεία από τον 
συµµετέχοντα:  
 προσφερόµενη τιµή χωρίς Φ.Π.Α.,  
 το ποσοστό Φ.Π.Α. ( 13%),  
 κωδικός (REF) του προσφερόµενου είδους του κατασκευαστή,  
 κωδικός και τιµή Παρατηρητήριου Τιµών, αν υφίσταται.  
 

 
Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος δεν ταυτίζεται µε αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου 
Τιµών, ζητείται επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι το συγκεκριµένο είδος δεν ταυτίζεται µε 
αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιµών. 
Η προσφερόµενη τιµή θα εναρµονίζεται µε την υπ’ αριθ. 1191/2016 Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας (ΦΕΚ Β΄498/26-02-2016). 
 
 
Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται τµηµατικά και εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη 
σχετική παραγγελία του αρµόδιου τµήµατος του Νοσοκοµείου.  
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή στις αποθήκες του 
Νοσοκοµείου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη Χαµηλότερη τιµή 
στο σύνολο των ποσοτήτων ανά είδος.  
3. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 
Άρθρο 3ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές 
ηµέρες, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΗΡΙΟΥ  

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΗΡΙΟΥ  
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τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο 
συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  
 
Άρθρο 4ο  
ΤΙΜΕΣ  
1. Με την προσφορά, η τιµή των ειδών δίνεται όπως καθορίζεται στη πρόσκληση. Οι τιµές θα 
εκφράζονται σε ευρώ € συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση του είδους.  
2. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δε 
δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή 
προσφοράς.  
3. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.  
 
Άρθρο 5ο  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών γίνεται διασταύρωση της τιµής της οικονοµικής 
προσφοράς µε την υπ’ αριθ. 1191/2016 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄498/26-02-
2016). 
2. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.  
3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκαν τα είδη, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  
 
Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος 
παράδοσης του είδους αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης.  
4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.  
5. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη Σύµβαση. 
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας του είδους χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκοµιστεί από τον 
προµηθευτή, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού.  
 
7. Η σύµβαση αρχίζει µε την ηµεροµηνία υπογραφής και λήγει µετά δύο (2) µήνες, ή µέχρι 
εξαντλήσεως των ποσοτήτων.  Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισµός από το 
εγκεκριµένο Π.Π.Υ.Υ. 2014 για την προµήθεια ειδών της διακήρυξης παύει να ισχύει η όποια 
σύµβαση που θα προκύψει από την εν λόγω διαδικασία. 
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Άρθρο 6ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο 
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.  
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 
κάθε τιµολόγιο του προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων. 
 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Π∆ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « 
Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται 
υπερήµερος  
Η αµοιβή του προµηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος όπως κάθε 
φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  
Θα παρακρατείται :  
1- ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήµατος.  
2- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, και ΦΕΚ 
545/Β΄/ 24-03-2009, η κράτηση γίνεται στην αξία του τιµολογίου µετά την αφαίρεση του 
Φ.Π.Α. και κάθε άλλων παρακρατούµενων ποσών υπέρ τρίτων.  
3- Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας 
κάθε σύµβασης ( εκτός του ΦΠΑ ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 4013/11 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4072/12.  
Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία  
 
Άρθρο 7ο  
ΓΕΝΙΚΑ  
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και συµπληρωθεί, των σχετικών µε τις προµήθειες νόµων και προεδρικών διαταγµάτων που έχουν 
προαναφερθεί στην παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.  
Το παράρτηµα των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτεται αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης.  
 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

α.α. 

 

 

 

 

 

∆ρ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ M.D. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ  
 
• Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το 
εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο 
κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, 
αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.  
• Τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από κοινοποιηµένο οργανισµό που 
βρίσκεται εγκαταστηµένος και λειτουργεί νόµιµα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόµενη 
σήµανση CE, η οποία αποδεικνύει την συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 
(∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 
93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της 
αντίστοιχης σύµβασης, πρέπει να διασφαλίζεται µε τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων 
ενδεικνυοµένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύµφωνα προς τις 
απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός 
των συµβατικών προθεσµιών , είτε για εκπρόθεσµη , ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε 
την προβλεπόµενη από τη σχετική ( β ) ΚΥΑ σήµανση CE . 
• Οι προµηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συµµορφώνονται µε 
την ΚΥΑ ∆Υ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 • Η τοποθέτηση των επισηµάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται 
ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφεροµένων προϊόντων, ή όποιων άλλων 
επισηµάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και µόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που 
θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 
(∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν 
επισηµάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε µέρος της συσκευασίας τους, 
από τρίτους, ακόµη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανοµέα, εισαγωγέα ή 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων 
υλικών. 
• Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην οποία 
να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους µέλους κυκλοφορεί το προσφερόµενο προϊόν και η 
οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και 
διάθεση του προϊόντος στα κράτη µέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισµούς καθώς και πίνακα 
πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον 
ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.  
• Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων.  
• Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: i. το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, 
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η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαµβάνουν επιπλέον το όνοµα και τη διεύθυνση του 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του. ii. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η 
ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» (ή LOT) v. η ένδειξη της ηµεροµηνίας παραγωγής και ασφαλούς χρήσης, 
εκφραζόµενη σε έτος και µήνα vi. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη χρήση. Οι 
ανωτέρω πληροφορίες µπορεί να παρέχονται υπό µορφή συµβόλων.  
• Στα επίσηµα ενηµερωτικά φυλλάδια “prospectus” των κατασκευαστικών οίκων, τα οποία θα 
συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, θα πρέπει να αναφέρονται οι επιδόσεις των φίλτρων σε µετρήσεις 
IN VITRO της κάθαρσης ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου και βιταµίνης B12, µε αναφερόµενες 
συγκεκριµένες ροές αίµατος και διαλύµατος και συγκεκριµένη διαµεµβρανική πίεση (TMP). Τα 
υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά των φίλτρων θα πρέπει να αναφέρονται στο είδος, την επιφάνεια 
και το πάχος της µεµβράνης, στον όγκο πλήρωσης, στον συντελεστή υπερδιήθησης (Kuf).  
• Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο µε εργαστηριακή 
εξέταση όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή όσο και κατά τη 
διάρκεια χρήσης.  
• Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από αρτηριακή και φλεβική γραµµή, κατάλληλη για τα 
µηχανήµατα αιµοκάθαρσης κάθε Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Επισηµαίνεται ότι, οι προσφερόµενες 
τιµές για τα φίλτρα αιµοκάθαρσης περιλαµβάνουν και την αξία της αρτηριακής και φλεβικής 
γραµµής.  
 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ  
 
1. Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν σε φίλτρα τεχνητού νεφρού κατάλληλα για κλασική 
αιµοκάθαρση και παραλλαγές της κλασικής αιµοκάθαρσης:  
• Αιµοκάθαρση υψηλής ροής (High flux),  
• Αιµοδιήθηση (Hemofiltration),  
• Αιµοδιαδιήθηση (Hemodiafiltration),  
• Βιοδιήθηση Ελεύθερη οξεικών (Acetate Free Biofiltration),  
συνοδευόµενα από αρτηριακή και φλεβική γραµµή.  
 
2. Τα ζητούµενα φίλτρα ανήκουν στις κατηγορίες Α2, Β2, ανάλογα µε τον συντελεστή υπερδιήθησης 
(Kuf), το είδος και την επιφάνεια της µεµβράνης, ως εξής:  
 
Στην κατηγορία Α2 υπάγονται τα φίλτρα που έχουν IN VITRO Kuf > 20 ml/mmHg/h/1.0 m2 , 
συνθετικές µεµβράνες (όπως high-flux polysulfone, polyacrylonitrile, polyethersulfone κ.α.) και 
επιφάνεια µεµβράνης ≥ 1,5 m2.  
 
Στην κατηγορία B2 υπάγονται τα φίλτρα που έχουν IN VITRO Kuf ≤ 20 ml/mmHg/h/1.0 m2 , 
συνθετικές µεµβράνες (όπως low-flux polysulfone, PMMA, κ.α.) και επιφάνεια µεµβράνης ≥ 1,5 m2.  
 
Οι ζητούµενες κατηγορίες-ποσότητες είναι: 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (*)  ΜΟΝΑ∆Α  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΜΕ ΦΠΑ  

Α.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ 
VITRO 
Kuf>20ml/mmHg/h/1.0
m², συνθετικές 
µεµβράνες high flux και 
επιφάνεια 
µεµβράνης≥1,5 m²  

ΤΕΜΑΧΙΟ  650 15.470,00€  17.481,10€  

B.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ 
VITRO 
Kuf ≤20ml/mmHg/h/1.0
m², συνθετικές 
µεµβράνες low flux και 
επιφάνεια 
µεµβράνης≥1,5 m²  

ΤΕΜΑΧΙΟ  1050 19.845,00€  22.424,85€  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 1.700  35.315,00€  
 

39.905,95€  
 

 

 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Α2 
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1 
polyester 
polymer 
alloy (PEPA) 

1,8-2,2 > 20  
e-beam                       

ή  γ-ακτινοβολία       
ή ατµοκλιβανισµός 

GAMBRO         
AK-200 A2 200 

200Χ 23,8=4.760 

2 polynephron 1,8-2,2 > 20 
e-beam                       

ή  γ-ακτινοβολία       
ή ατµοκλιβανισµός 

GAMBRO         
AK-200 A2 200 

200Χ 23,8=4.760 

4 polynephron 2,3-2,5 > 20 
e-beam                       

ή  γ-ακτινοβολία       
ή ατµοκλιβανισµός 

GAMBRO         
AK-200 

A2  50 
50Χ 23,8=1.190 

5 helixone 1,8-2,2 > 20  
e-beam                       

ή  γ-ακτινοβολία       
ή ατµοκλιβανισµός 

GAMBRO         
AK-200 

A2 200 
200Χ 23,8=4.760 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Β2 

7 polynephron 1,8-2,2 < 20 
e-beam                       

ή  γ-ακτινοβολία      
ή ατµοκλιβανισµός 

GAMBRO         
AK-200 

B2 300 
300Χ18,9=5.670 

9 helixone 1,8-2,2 < 20 
e-beam                       

ή  γ-ακτινοβολία       
ή ατµοκλιβανισµός 

GAMBRO         
AK-200 B2 200 

200Χ18,9=3.780 

10 rexbrane 1,8-2,2 < 20 
e-beam                      

ή  γ-ακτινοβολία       
ή ατµοκλιβανισµός 

GAMBRO         
AK-200 B2 150 

150Χ18,9=2.835 
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Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

α.α. 

 

 

 

 

 

∆ρ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ M.D. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 polysulfone 1,5-1,8 < 20  
e-beam                       

ή  γ-ακτινοβολία       
ή ατµοκλιβανισµός 

GAMBRO         
AK-200 B2 200 

200Χ18,9=3.780 

13 purema 1,5-1,8 < 20 
e-beam                       

ή  γ-ακτινοβολία       
ή ατµοκλιβανισµός 

GAMBRO         
AK-200 Β2 200 

200Χ18,9=3.780 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... 
ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 
Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο «ΦΙΛΤΡΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (Μ.Τ.Ν.)» CPV 33181000-2 (∆ιατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης)», 
συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... Πρόσκλησή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
 
 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθµ. ……. 

ΜΕΤΑΞΥ Τ…… ………………………. 
ΚΑΙ 

ΤΗΣ …………………………. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ………………………………………………. 

Συµβατικού Τιµήµατος ……………… € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 3 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ................. 
Στο Πύργο  σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:  
Αφενός  
Το 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 ∆ΟΥ............ 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) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.  
2) Την από …………….. προσφορά του προµηθευτή , που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 
διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης.  
3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον προµηθευτή.  
Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  
 
ΑΡΘΡΟ 1 :  ΟΡΙΣΜΟΙ  
∆ιοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 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 Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών και των 
τηλεοµοιοτυπιών.  
Προµήθεια : …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση.  
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.  
Ηµέρα:Η  ηµερολογιακή ηµέρα. 
Επιτροπή Παραλαβής : Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, µε 
βασικές αρµοδιότητες την τµηµατική – οριστική παραλαβή της προµήθειας.  
Παραδοτέα: Τα είδη που ο προµηθευτής  θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή,  σύµφωνα µε τη Σύµβαση.  
Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση 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.  
Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την 
εκτέλεση της προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί.  
Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και 
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύµβαση, β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  
Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση της προµήθειας.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - TIME Σ  
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαµβάνει, έναντι της 
αµοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση  της προµήθειας 
«…..……………………..». Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε συνδυασµό µε τους όρους της από …………………….. διακήρυξης και την 
υπ’ αριθµ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  
Συγκεκριµένα, ο προµηθευτής θα προµηθεύσει το Νοσοκοµείο, µε τα παρακάτω είδη στις 
αντίστοιχες τιµές  : …………………………………. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 :  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
Έναρξη ισχύος της σύµβασης ορίζεται η …….. και λήξη αυτής την ……..  
Η σύµβαση θα διακόπτει  όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός που εκκρεµεί από το ΠΠΥΥ2014. 
Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει τη σύµβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της εφόσον 
έχει υπογράφει σύµβαση προµηθείας για τα ίδια είδη ή ρυθµιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή την 
6Η Υ.ΠΕ. χωρίς οιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προµηθευτή. 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στο Β Μέρος (Τεχνικές προδιαγραφές).  
 
ΑΡΘΡΟ 4  :  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 
 • Για την τµηµατική – οριστική παραλαβή  των ειδών θα συσταθεί από το Νοσοκοµείο 
Επιτροπή Παραλαβής.  
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• Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιείται µέσα σε 
………………. (………) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την προσκόµισή του στο 
Νοσοκοµείο.  
• Τα 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 :  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   
1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών µε υπαιτιότητα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,  επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 32 του Π∆ 118/07.  
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή 
στην Αναθέτουσα Αρχή.  
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου, 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 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  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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.∆.) 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 Συνεδρίου. 
4. Χρόνος 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.∆. (Π.∆. 118/2007) 
και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (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. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω 
προθεσµία, το Νοσοκοµείο καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 
2003/35) της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 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 Τράπεζας 
(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 Συνεδρίου 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.∆. 
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 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων 
βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
10. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
11.Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), 
παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως 
την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της σύµβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
• Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατέθεσε στην 
Αναθέτουσα Αρχή τη µε αριθµό …………………………. εγγυητική επιστολή 
της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ 
(………………. €) (ποσοστό  σύµφωνο µε την κείµενη νοµοθεσία, χωρίς τον 
φόρο προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει 
συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης.  
• 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 
∆ηµοσίου.  
• Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής µε την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και 
κοινοποίηση προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 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 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  θα 
πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να 
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λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση 
της σύµβασης.  
2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 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.  
 
ΑΡΘΡΟ 9 :  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
• Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των 
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης 
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  
• Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ , 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, µε 
την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 :  ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή 
µέρους ή του συνόλου της παρούσας µε έγγραφη γνωστοποίηση στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών 
∆ηµοσίου (Π∆ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  δεν 
δικαιούται καµία αποζηµίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ απαλλάσσεται 
εκείνων των συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει 
ανασταλεί.  
• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει / λύσει τη σύµβαση 
µε τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου. Στη 
περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέραν της αµοιβής  
των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγµένα έχουν προηγηθεί της 
καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο 
ποσό.  
• Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 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. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και 
η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.  
• Τροποποίηση 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 Π∆ 118/07.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 :  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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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 :  ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
• Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου, η από …………………….. διακήρυξη 
του σχετικού διαγωνισµού και η από …………………….. κατατεθείσα 
προσφορά του  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας 
σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε 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 ∆ηµοσίου  
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού  
δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
• 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ , στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι 
κοινοποιήσεις από  
την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ορίζεται µε την παρούσα ο 
κ.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: ….. 
……………… , φαξ. 210 …………….., 210 …………………..  
•  Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
θα γίνεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση αυτή ή µε φαξ.  
 
ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
• Ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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.  
•  ∆εν 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.  
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα 
έλαβε έκαστο συµβαλλόµενο µέρος.  

 
           ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕΛ. 6 ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΗΡΙΟΥ  

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΗΡΙΟΥ  
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