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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
                6η Υ.ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α  
Τ.Κ. 27100 – ΠΥΡΓΟΣ 
Τηλ.   26210-82784 & Φαξ. 26210-82378 
Ε-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com  

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΑΡΙΘΜ.   5110/02-03-2016 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΗΛΕΙΑΣ  

 

για την προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» συνολικού 

προϋπολογισµού 45.000,00 ευρώ συµπερ. Φ.Π.Α. για τις ανάγκες  

της Ν. Μ. Πύργου [ για έξι (6) µήνες] 

 

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

στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα 
εκατό (%), στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε 
φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του 
είδους  

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία:  16/03/2016 
Ηµέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 12:00 µ.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                               

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV  15110000-2 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  45.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  Τεµάχια, Κιλά 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  6 µήνες  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  Σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Εντός πέντε (5) ηµερών από την προσκόµισή 
του. 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ  

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

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

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

02/03/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗ∆ΜΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

02/03/2016 

 
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.  
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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. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  
1.10. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
[αφορά διαγωνισµούς προµηθειών µε προϋπολογισµό κάτω των κοινοτικών 
κατωφλίων]  
1.11. 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.  
1.12. 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]  
1.13. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  
1.14. Του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, 
άλλες Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 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 ∆’ ΚΠΣ]  
1.15. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
[αφορά διαγωνισµούς προµηθειών µε προϋπολογισµό κάτω των κοινοτικών 
κατωφλίων]  
1.16. Συµπληρωµατικά του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007). [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών 
κατωφλίων]  
1.17. 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».  
1.18. 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.  
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1.19. 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.  
1.20. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων 
Προµηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)  

1.21. Του Ν. 3918/2-3-2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 
διατάξεις». 

1.22.Του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ Α/128/3-8-2010) περί «Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» 
άρθρο 27 

1.23. Του Ν.4052/2012 άρθρο 14 «Ρύθµιση Θεµάτων Επιτροπής Προµηθειών Υγείας»  

1.24. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013), περί διοικητικής επίλυσης φορολογικών 
διαφορών.  

1.25. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /26.03.2014), « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» 
1.26.Του άρθ. 157 & 201 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014)  «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 
άλλες διατάξεις» 

2. Την υπ’ αριθ. 8η/15-02-2016  Απόφαση ∆.Σ.  του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

  
1.Πρόσκληση Εκδλήλωσης Ενδιαφέροντος , µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για 
την προµήθεια «ΕΙ∆Η ΚΡEΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ», για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου, 
µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο (ενιαίο) ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), στη 
νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης των  ειδών, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα  ΜΕΡΗ Α & Β και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της 
παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
 
 
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Γενικό Νοσοκοµείο 
Ηλείας / Γραφείο 

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

 Μέχρι 15/03/2016 
Τρίτη 

Ώρα 14:00 µ.µ  

 Γενικό Νοσοκοµείο 
Ηλείας/ Γραφείο 

Προµηθειών / Ε.Ο. 
Πύργου – Πατρών / 

Περιοχή Συντριάδα/ Τ.Κ. 
27100 / Πύργος 

16/03/2016 
Τετάρτη 

ΩΡΑ: 12:00 µ.µ. 

 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες 
και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
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3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
συνέχεια της παρούσας.  
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 
ΜΕΡΟΣ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  
ΜΕΡΟΣ Β ΄ : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»  
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» Ι & ΙΙ  . 
 

                                                                                             
                                                                                              Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                                                                                                                        α.α. 

 
 

                                                                                           ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ MD 
 

                                                                                            ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 
                                                                                             

 
 
ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 1 :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
• Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια «ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ», 
για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 
Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης ( ΜΕΡΟΣ Β « ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ).  
• 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 « ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης. Γίνονται δεκτές 
προσφορές για το σύνολο της υπό ανάθεση προµήθειας ή ξεχωριστά και για την 
αντίστοιχη ζητούµενη ποσότητα του Νοσοκοµείου, όπως αναλυτικά φαίνεται στο ΜΕΡΟΣ 
Β της παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΙΣΜΟΙ  
• Αναθέτουσα Αρχή  
Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας, που εδρεύει στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών - Περιοχή Συντριάδα 
– 27100 - ΠΥΡΓΟΣ και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό.  
• Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
Γραφείο Προµηθειών Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας, Ν.Μ. Πύργου, Ε.Ο. Πύργου - Πατρών – 
Περιοχή Συντριάδα - 27100 – ΠΥΡΓΟΣ. 
• Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας  
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Ο κος.  Πουλιάσης Αλέξανδρος  που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες 
(τηλέφωνο επικοινωνίας 26210-82784 Φαξ: 26210- 82378, όλες τις εργάσιµες ηµέρες 07:00 
π.µ.-15:00 µ.µ.  
• ∆ιακήρυξη  
Η παρούσα ∆ιακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το 
Μέρος Β: Αντικείµενο – Τεχνικές προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα Ι : Υποδείγµατα 
Εγγυητικών Επιστολών και  ΙΙ: Σχέδιο σύµβασης.  
• Προµήθεια  
Η προµήθεια «ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
Μέρος Β της παρούσης.  
• Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού  
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκοµείου), το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το 
σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις 
περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.  
• Προσφέρων  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο 
διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την 
Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκοµείο).  
• Εκπρόσωπος  
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται  από τον 
ίδιο τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, 
ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της 
ένωσης.  
 
 
• Αντίκλητος  
Το πρόσωπο που ο προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 
φαξ κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής µε τον προσφέροντα.  
• Προµηθευτής  
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.  
• Κατακύρωση  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκοµείου) µε την οποία κατακυρώνεται η  
προµήθεια στον  Προµηθευτή.  
• Σύµβαση  
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκοµείου) και του 
προµηθευτή, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Η γλώσσα 
της είναι η Ελληνική. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα 
διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι 
συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 
διαγωνιζοµένων / υποψηφίων προµηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά 
συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα.  
• Συµβατικά τεύχη  
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Το 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 Τεχνική Προσφορά του 
προµηθευτή.  
• Προϋπολογισµός  
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκοµείο) ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση της προκηρυσσόµενης προµήθειας.  
• Συµβατικό Τίµηµα  
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια.  
• Επιτροπή Παραλαβής  
Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
(Νοσοκοµείο) και θα έχει την ευθύνη για την παραλαβή από τον προµηθευτή των ειδών 
της σύµβασης. 
   
ΑΡΘΡΟ 3 :   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
• Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) διενεργεί πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια «ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ», για 
τις ανάγκες της ΝΜ Πύργου για έξι (6)  µήνες ,συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
45.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
 
•    Γίνονται δεκτές προσφορές:  
 Αναλυτικά, το αντικείµενο της προµήθειας και οι ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές,  
περιγράφονται στο Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ » της παρούσης.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
•  Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των  45.000,00€, συµπερ. του 
Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
•  Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας. 

∆ιεύθυνση Αναθέτουσας : Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή Συντριάδα – 27100 -  Πύργος  
Τηλέφωνο : 26210-82784, Φαξ : 26210-82378 

E-mail : promithiesgnpyr@gmail.com 

Πληροφορίες : Πουλιάσης Αλέξανδρος 
 
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 6 :  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης 
της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣ  
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύµφωνα µε το αρ.15 του 
Π.∆118/2007. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις 
εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του 
οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον 
κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να 
αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η 
παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η παρούσας Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση :  
1. Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.nosokomeiopyrgoy.gr 
2. Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων (Γ.Ν. Ηλείας, Επιµελητήρια και λοιποί φορείς).  
3. Αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και ΚΗ∆ΜΗΣ στις 02/03/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
• Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ∆ιακήρυξης από τo 

Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας,  οδός Ε.Ο. Πύργου –Πατρών / 
Περιοχή Συντριάδα – 27100 - ΠΥΡΓΟΣ  καθηµερινά, 07:00 π.µ. - 14:00 µ.µ.  
• Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 

αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον αριθµό 
σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. 
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας 
του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
• Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, σχετικές µε όρους της διακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο  µέχρι 
την παραµονή της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας, χωρίς ο προσφέρων να έχει 
δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆.118/2007.  
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους της  Αναθέτουσας Αρχής.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
• Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να καταθέσουν  τις προσφορές τους, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 15/03/2016 και ώρα 14:00 
µ.µ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Ε.Ο. Πύργου–Πατρών/Περιοχή 
Συντριάδα–27100 - Πύργος. 
• Προσφορές που θα υποβληθούν  µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  
 
ΑΡΘΡΟ 11 :  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας 
επί της οδού Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή Συντριάδα - Τ.Κ. 27100 – Πύργος, στις 
16/03/2016 και ώρα 12:00 µ.µ.  
 
A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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ΑΡΘΡΟ 12 :  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
• ∆ικαίωµα 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 Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων 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.∆. 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. 
• Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για 

την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προµήθεια 
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το 
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, 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.  
• Τα 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.∆. 60/2007.  
 
ΑΡΘΡΟ 13 :  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
• Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους 

στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά 
περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και στο Π.∆. 60/2007 και ειδικότερα:  

       Α. Έλληνες Πολίτες 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  

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

περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007). 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

2.1 Υπεύθυνη 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.  
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� 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

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

της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• 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 Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (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: 

� Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 

του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

� ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

� 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 
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6 του Π.∆. 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. 

� Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 

προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που 

απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 

της παρούσας διακήρυξης (∆ικαιολογητικά  κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007. 

2.2 1. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, 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 ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆ ή Ν.Π.Ι.∆ ή Α.Ε του ∆ηµοσίου τοµέα ή αποκλειστεί από 

διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση 

του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.∆ 

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.   

2.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει µε 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού 

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

2.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει µε 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, 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. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  

4. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

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

Β. Αλλοδαποί 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 

περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007). 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

2.1 Υπεύθυνη 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

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

της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• 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 Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (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: 

� Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 

του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

� ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

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

� Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 

προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που 

απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 

της παρούσας διακήρυξης (∆ικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007. 

2.2 1. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, 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 ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆ ή Ν.Π.Ι.∆ ή Α.Ε του ∆ηµοσίου τοµέα ή αποκλειστεί από 

διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση 

του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.∆ 

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.   

2.3 Υπεύθυνη 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. 

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

όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  
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4. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

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

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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

Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από 

τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

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

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριµένα: 

 

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

Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

• ΦΕΚ 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 ∆.Σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 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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Σε 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 Υποψήφιος πληροί το 

σχετικό νοµιµοποιητικό όρο. 

∆. Συνεταιρισµοί  

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β και Γ.  

∆ιευκρινίζεται ότι : 

� το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον 

Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και  

� οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 

Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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

ένωση. 

Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  

2. ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής των 

δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους 

συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί 

του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το 

πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. 

 
• Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισµού των συµµετεχόντων  από τον διαγωνισµό.  
• Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 

απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής , συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 
κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες 
υποψηφίων.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 14 :  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 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 
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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.  
• Σε περίπτωση µη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.  

 
A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 15 :  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο ο 
οποίος φέρει τις παρακάτω ενδείξεις. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.  5110/02-03-2016 
Ανοικτός  ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια: 

«ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» 
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : 16/03/2016 

 
Στοιχεία αποστολέα: 

 
 
 

 Οι προσφορές είναι δυνατό:  
α. να κατατίθενται στη γραµµατεία της Αναθέτουσας Αρχής, µέχρι τις 15/03/2016 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.∆. 118/2007), ήτοι 15/03/2016 και ώρα 14.00 µ.µ. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί 
στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας 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 Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν 
αποσφραγισθεί.  

 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
• Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι µέρες (120) 

(άρθρο 13, παρ. 1, Π∆ 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, Π∆ 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.  
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• Οι Υποψήφιοι  προµηθευτές δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος 

της, µετά την κατάθεσή της. Σε 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 17 :  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
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 
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 
προτάσεων αυτών.  
 
ΑΡΘΡΟ 18 :  ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προµήθειας ή ξεχωριστά και για 
την αντίστοιχη ζητούµενη ποσότητα του Νοσοκοµείου, όπως αναλυτικά φαίνεται στο ΜΕΡΟΣ Β 
της παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 :  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο 
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 
προµηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  
2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού.  
2.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα  
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα τα εξής:  
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και η εγγύηση 
συµµετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 
ένδειξη « ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ».  
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη « ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ». Το 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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς θα 
υποβληθούν και σε ηλεκτρονική  µορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαµβάνεται στον 
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σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 
Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική 
γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη 
µετάφραση στην Ελληνική και που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν 
και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί 
να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά 
περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά 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 
∆ιακήρυξης.  
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει 
να είναι σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων 
επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος 
αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, 
περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.  
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
9. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές 
ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται 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 20 :  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ο Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης, όλα 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 13 της παρούσης.  
 
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων 
περιγράφονται στη συνέχεια. Στον 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:  
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Α) Προσφερόµενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 
Β) Πίνακες Συµµόρφωσης µε τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 
Γ) Την 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. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει 
να περιλαµβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 
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 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. Στην 1η Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 
όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, που ζητούνται από τη διακήρυξη, για τους οποίους θα πρέπει 
να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  
2. Στην 2η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου  
προµηθευτή που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 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. Στην 3η  στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε ενότητα της 
παραγράφου Α της τεχνικής προσφοράς (Τεχνικές προδιαγραφές προσφεροµένων ειδών στην 
Ελληνική γλώσσα), καθώς και στα αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια 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. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 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 Συµµόρφωσης, στην 
οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)  
Γ) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα  υπάρχει η οικονοµική προσφορά, χωρίς 
τιµές, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς στο σύνολό της εάν δεν υπάρχει.  
 
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιλαµβάνει το ποσοστό έκπτωσης των 
προσφεροµένων ειδών, όπως αναλυτικά φαίνεται στο παρακάτω άρθρο 22 της παρούσης.  
Στις περιπτώσεις ειδών που συµπεριλαµβάνονται στο παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ.,    οι 
προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές του παρατηρητηρίου.  
Σε περίπτωση που τα προσφερόµενα είδη δεν περιλαµβάνονται στο παρατηρητήριο τιµών της 
Ε.Π.Υ., 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.Υ. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 :  ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ  
1. Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. 

2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη 
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.  
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.  
6. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι 
δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν 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 Π∆ 60/2007. Εάν και µετά την 
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, 
η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
 
ΑΡΘΡΟ 22 :  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
• 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 
∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προσφορών. Ως 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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
(α) Η Επιτροπή διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισµού, µετά το πέρας της τεχνικής 
αξιολόγησης, συντάσσει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή.  
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(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 
∆ιαγωνισµού από το ∆.Σ 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 ΜΕΡΟΣ Β της παρούσης. 
 

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

 
 
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η Επιτροπή διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισµού ακολουθεί την προβλεπόµενη από το 
άρθρο 19 του Π.∆. 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 Υπηρεσία διενέργειας του 
διαγωνισµού για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
• 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 ∆ιαγωνισµού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων ∆ικαιολογητικών και Φακέλων 
Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).  
√ Οι Φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και 

αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι 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.  
 • Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση 

µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους προµηθευτές 
επιθυµούν, 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 και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.  
● Επισηµαίνεται πάλι, ότι: η αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και 
ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής 
Προσφοράς και Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς). 
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ΑΡΘΡΟ 23 :  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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 ΜΕΡΟΣ  Β  «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ».  
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. 
 
Υπολογισµός ποσοστού έκπτωσης 
α) Το 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) Στις 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) Στις 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. Τα τιµολόγια, όσον αφορά την κανονικότητα της τιµής, θεωρούνται µέσα σε δέκα 
ηµέρες από την οριζόµενη από το Νοσοκοµείο µας επιτροπή. 

 
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
• 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 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας.  
 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
• 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 Υπηρεσία 

∆ιενέργειας το πρακτικό της και το ∆.Σ του Νοσοκοµείου  αποφαίνεται σχετικά και ακολουθεί 
γνωστοποίηση της απόφασης τεχνικής αξιολόγησης στους υποψήφιους προµηθευτές.  
 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
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. 
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• Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, 

κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας στους 
προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  
• Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο Χώρο ∆ιενέργειας, 

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 ∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών, προκειµένου να 
διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.  
• Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα, να ζητείται από τον υποψήφιο προµηθευτή έγγραφη 

αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς,  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007. Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα κατατάξει τις προσφορές σε 
Συγκριτικό Πίνακα, κατά σειρά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, 
διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε 
µέριµνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους προµηθευτές η απόφασή της.  
 

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

 
 
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
• 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 ΜΕΡΟΣ Β « ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»  της παρούσης, 
για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους 
της διακήρυξης.  
• Σε 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 (Π∆ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 51 του Π.∆ 60/2007 καθώς και στο άρθρο 
20 του Π.∆. 118/07.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 24 :  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις :  
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του άρθρου 13 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 ∆ιακήρυξης  
7.Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης. 

ΑΔΑ: Ψ7ΣΥ46907Ε-ΦΡ0



 

 24 
 

8. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα 
δαπάνη.  
9. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην 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 25 :  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ 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 Π∆ 118/2007. Από την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον προµηθευτή, η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το 
δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 
ΑΡΘΡΟ 26 :  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
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 ∆ιακήρυξη.  
Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας , από την αρχικά 
προβλεπόµενη στη ∆ιακήρυξη, σε καµία όµως περίπτωση σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15% , 
όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρου 21 του Π∆ 118/07.  
 
ΑΡΘΡΟ 27 :  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  
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 ∆ιακήρυξης  
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.  
 
 
A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 28 :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
• Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα 

από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική 
Σύµβαση, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης.  
•  Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.∆. 118/2007. 

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για το Νοσοκοµείο.  
•  Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση της προµήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη ∆ιακήρυξη, κατά 
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
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Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της σύµβασης, ο προµηθευτής  
θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή.  
• Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού 

κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο  
προµηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον 
εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την 
παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής.  
•  Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) 

ηµερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο  προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει 
για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα προβλεπόµενα από το Π∆ 118/2007 
παραστατικά και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Ο  
προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 
όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο  
προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις 
προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.  
•  Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται 

στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του προµηθευτή, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν 
µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.  
•  Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της σύµβασης θα είναι η Ελληνική. Το σύνολο 

των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται 
στην Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων εγγράφων του προµηθευτή, το 
κόστος αυτό θα βαρύνει τον προµηθευτή.  
● Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει τη σύµβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της 
,εφόσον ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός που εκκρεµεί  από το Π.Π.Υ.Υ. 2014.  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 29 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
• Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 

νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, 
η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
•  Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα του 

Παραρτήµατος Ι της παρούσας.  
•  Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  
•  Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του 

Κ.Π.∆.(118/07).  
 
 
 
 
1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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•  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 ΦΠΑ.  
• Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και 

ποιοτική) παραλαβή  των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση,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 Τράπεζα.  
•  Σε 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, 
οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου. Στην 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 30 :  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ - ∆ΑΣΜΟΙ  
Ο  προµηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των υπό προµήθεια ειδών. Οι δασµοί, φόροι και 
λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον προµηθευτή.  
 
ΑΡΘΡΟ 31 :  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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.  
Τυχόν έξοδα µεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον 
προµηθευτή.  
3. Σε 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 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.  
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4.Σε 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. Υπό την 
επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 3 του Π∆118/07, 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 Υπουργού 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. 
Τα παραπάνω δείγµατα λαµβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που µε 
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού εγκρίθηκε η µακροσκοπική παραλαβή υλικού που 
απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το 
µακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή 
απόρριψης) συντάσσεται µετά τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δειγµάτων. Υπό την επιφύλαξη 
του άρθρου 3 του Π∆118/07, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, 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. Σε 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 Υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε 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. Στην 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. Υπό την 
επιφύλαξη του άρθρου 3 του Π∆118/07, 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 Υπουργού 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. Το 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. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας 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. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και 
εκπίπτονται από το λαβείν του προµηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµοσίου ταµείου.  
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6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή 
δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.  
7. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, 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. Στην 
περίπτωση αυτή ισχύουν για το ∆ηµόσιο και για τον προµηθευτή τα αναφερόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο 5.  
8. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την 
οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.  
 
ΑΡΘΡΟ 32 :  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – 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. Σε 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. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 33 :  ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ   
1. Σε 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  34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα .  
β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από ¼ µέχρι το ½ του µέγιστου 
προβλεπόµενου από το άρθρο  34 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.Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα , χωρίς τον Φ.Π.Α.  
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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.  
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών  το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη της 
ένωσης.  
 
ΑΡΘΡΟ 34 : ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
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 ∆.Σ 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 34 της παρούσας.  
3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν  η προµήθεια δεν παραδόθηκε ή 
αντικαταστήθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου 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. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ 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 εγγύησης συµµετοχής , ή 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. Στην 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 δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή 
έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα της παρ. 2 του άρθρου 35 της παρούσας.  
δ) Σε 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 35 :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
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 
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ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά 
στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆.118/07. 

Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή 
της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του 
τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

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

2.1)Υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 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) Υπερ της  Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10% επί της καθαρής αξίας. 
3. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
 
ΑΡΘΡΟ 36 :  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  
Ο προµηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα 
µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, που θα υπογραφεί.  
 
ΑΡΘΡΟ 37 : ΣΥΜΒΑΣΗ 
• Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η 

σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. ∆εν 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. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης  
Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη  
Γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα  
∆. Την τιµή  
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών  
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές  
Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις  
Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες  
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  
Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωµής  
ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρµογής  
• Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων 
ή παραδροµών.  
• Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου.  
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ΑΡΘΡΟ 38 :  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση 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 Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της 
Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 39 :  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
• 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.  
• Σε 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. 
Τυχόν 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.  
• Σε περίπτωση που ο  προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύµβασης, 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 
Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.  
• Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον προµηθευτή , η Σύµβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση 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 Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον προµηθευτή , η 
συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
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. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύµβαση.  
• Ο προµηθευτής  υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφούται µε τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 
3414/05.  
 
ΑΡΘΡΟ 40 : 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 
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βίας. Ως 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 41 :  ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
• 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.  
• Τα πρόστιµα ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου 

(Π.∆. 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.  
• Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην παράδοση από τον προµηθευτή ή σε 

περίπτωση παράβασης οιουδήποτε από τους όρους της ∆ιακήρυξης 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 ∆ηµόσιο.  
• 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.  
• Σε 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 Π∆ 118/07.  
 
ΑΡΘΡΟ 42 : ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Στην περίπτωση που απαιτείται κατάθεση δείγµατος του είδους από το µέρος Β της διακήρυξης, 
τότε ο προσφέρων θα πρέπει:  
-να καταθέσει τα δείγµατα πριν από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού στο νοσοκοµείο, η 
δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά. 
-ή να αποστείλει τα απαιτούµενα δείγµατα στο νοσοκοµείο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα 
περιέλθουν στην Υπηρεσία µέχρι και την παραµονή της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς 
µε τα τεχνικά στοιχεία (φάκελο τεχνικής προσφοράς). 
∆είγµατα που δεν είναι κατά τρόπο εµφανή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη, 
δεν γίνονται δεκτά. 
Ως προς τα λοιπά, αναφορικά µε τα δείγµατα ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 36, του Π.∆. 
118/07 (Κ.Π.∆. 118/07). 
 
ΑΡΘΡΟ 43 :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  
Ότι ισχύει στο Π.∆. 118/2007.  
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• Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή 

την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
προµηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν 
είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια 
που εδρεύουν στον Πύργο.  
• ∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 

προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα δικαστήρια, 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 
∆ικαστήρια και τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο.  

 
  

                                                                 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY 
 
 

                                                                                    a.a. H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 

                                                                                         ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ MD 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
  

ΑΡΘΡΟ 1 :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV:15110000-2)  
ΠΟΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κρέας φρέσκο κάθε είδους απολύτως κατάλληλο, που θα πληροί όλους τους όρους της 
κείµενης νοµοθεσίας περί φρέσκων κρεάτων. 
Το κρέας πρέπει να είναι φρεσκότατο, χωρίς εντόσθια και κεφάλια, µπούτια ή µπροστινά 
σύµφωνα µε την παραγγελία του Νοσοκοµείου, ολόκληρο ή τεµαχισµένο και άριστης 
ποιότητας. 
Ο χορηγητής πρέπει να προσκοµίσει υποχρεωτική επισήµανση βοείου µοσχαρίσιου 
κρέατος, για την προµήθεια του Νοσοκοµείου. Σας αποστέλλουµε συνηµµένα υποδείγµατα 
ετικετών, τις οποίες πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το βόειο µοσχαρίσιο κρέας (νωπό, 
συσκευασµένο ή µη ) το οποίο θα προµηθεύεται το Νοσοκοµείο. Επίσης, σας γνωρίζουµε 
ότι οι ετικέτες πρέπει να είναι µεταφρασµένες στα ελληνικά ενώ ο κωδικός του ζώου ή της 
οµάδας των ζώων πρέπει να αναγράφεται και στα συνοδευτικά εµπορικά έγγραφα 
(τιµολόγια, δελτία αποστολής). Ειδικότερα σας πληροφορούµε ότι το Ελληνικό βόειο - 
µοσχαρίσιο κρέας είναι µόνο το κρέας το οποίο προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, 
εκτράφηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα. Το εν λόγω Ελληνικό κρέας φέρει τη συνηµµένη 
ετικέτα Νο 1. Το εκτός του Ελληνικού,  βόειο – Μοσχαρίσιο κρέας, φέρει  την ετικέτα Νο 2 
όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται η χώρα γέννησης και η χώρα εκτροφής του ζώου. 
Αντίστοιχα και τα άλλα κρέατα, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ετικέτες επισήµανσης 
µεταφρασµένες στα ελληνικά. 
Ο κιµάς θα προµηθεύεται στο νοσοκοµείο άκοπος. Σε περίπτωση που έχει χαλάσει η κοπτική 
µηχανή η άλεση του θα γίνεται, από τον προµηθευτή, παρουσία της Επιτροπής που 
παραλαµβάνει κάθε φορά το κιµά. 
Ο προµηθευτής θα παραδίδει τα είδη στην ποσότητα και τη συσκευασία που θα ορίζει το 
Γραφείο Τροφίµων του Νοσοκοµείου. Ο προµηθευτής οφείλει να εκτελεί την παραγγελία την 
ηµέρα και την ώρα που του ζητείται. Επίσης, πρέπει να διαθέτει απόθεµα των προϊόντων που 
ζητά το Νοσοκοµείο. Ο προµηθευτής σε περίπτωση που κάποιο από τα παραγγελθέντα είδη 
δεν υπάρχει στην αγορά οφείλει να ενηµερώσει το Γραφείο Τροφίµων 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. Σε 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. 
Στα τιµολόγια πρέπει να γίνεται σαφής περιγραφή του προϊόντος. Αν τα τιµολόγια είναι 
χειρόγραφα τα γράµµατα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Τρεις 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. Την 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 
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παραγγελία, το Γραφείο Τροφίµων 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.Φ.Ε.Τ.. Ο χορηγητής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει την ανάλογη 
βεβαίωση ή πιστοποίηση. 
 

ΕΙ∆Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
ΠΟΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Τα πουλερικά πρέπει να είναι χωρίς πόδια, απαντερωµένα, χωρίς κεφάλια, καλά 
ανεπτυγµένα, να µην έχουν σφαγεί  λόγω αρρώστιας ή ατυχήµατος, να έχουν υποστεί 
πλήρη αφαίµαξη και τέλεια µαδηµένα, να είναι άριστης υγιεινής  καταστάσεως καλά 
συντηρηµένα. Όλα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, ένσαρκα, τρυφερά, µε δέρµα µαλακό, 
λείο, λευκό ή υποκίτρινο, να έχουν σφαγεί την προηγούµενη ηµέρα της παράδοσης  και 
γενικά να πληρούν όλους τους όρους της ισχύουσας  νοµοθεσίας περί Τροφίµων και 
Ποτών. 
Η γαλοπούλα να είναι απολύτως κατάλληλη, που θα πληροί όλους τους όρους της κείµενης 
Νοµοθεσίας περί γαλοπούλας. Πρέπει να είναι φρεσκότατη, χωρίς εντόσθια, πόδια, κεφάλια, 
καλά µαδηµένη και άριστης ποιότητας. Πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ετικέτες επισήµανσης 
µεταφρασµένες στα ελληνικά. 
Το βάρος των κοτόπουλων να µην υπερβαίνει τα 1100-1300 γραµµάρια. Τα κοτόπουλα να 
είναι συσκευασµένα ένα - ένα σε συσκευασίες που θα πληρούν τις  ισχύουσες  υγειονοµικές  
και Αγορανοµικές   ∆ιατάξεις  πάνω στις οποίες θα αναγράφεται η ηµεροµηνία σφαγής και 
η ηµεροµηνία ανάλωσης. 
Ο προµηθευτής θα παραδίδει τα είδη στην ποσότητα και τη συσκευασία που θα ορίζει η 
αποθήκη  Τροφίµων του Νοσοκοµείου. Ο προµηθευτής οφείλει να εκτελεί την παραγγελία 
την ηµέρα και την ώρα που του ζητείται, Επίσης, πρέπει να διαθέτει απόθεµα των προϊόντων 
που ζητά το νοσοκοµείο. Ο προµηθευτής σε περίπτωση που κάποιο από τα παραγγελθέντα 
είδη δεν υπάρχει στην αγορά οφείλει να ενηµερώσει την Αποθήκη Τροφίµων 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. Σε 
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. 
Στα τιµολόγια πρέπει να γίνεται σαφή περιγραφή του προϊόντος. Αν τα τιµολόγια είναι 
χειρόγραφα τα γράµµατα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Τρεις ηµέρες προ της ενάρξεως 
κάθε εβδοµάδας θα παραδίδεται στο 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. Την προηγούµενη ηµέρα η 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, η αποθήκη  Τροφίµων 
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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.Φ.Ε.Τ.. Ο χορηγητής είναι υποχρεωµένος να Προσκοµίσει την ανάλογη 
βεβαίωση ή πιστοποίηση. 
 
Τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ποιότητας, νόµιµα και ευρέως κυκλοφορούντα 
στην αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις 
Αγορανοµικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις και τις επί µέρους παραγγελίες των 
υπηρεσιών.  
Η προµήθεια τροφίµων ζωικής προέλευσης πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα Π.∆. 410/94, 
204/96, 289/97, 291/96, κ.λ.π και τις ισχύουσες σήµερα διατάξεις.  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙ∆ΩΝ: 
Η µεταφορά στο Νοσοκοµείο θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα του χορηγητή σύµφωνα µε τις 
Υγειονοµικές και Αγορανοµικές διατάξεις που ισχύουν. 
 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΙ∆ΩΝ: 
Σε 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 δειγµατοληψία.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: 
1. Όλοι οι προµηθευτές που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό να διαθέτουν πιστοποιητικό 
Ανάλυσης  Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείου Ελέγχου (HACCP) που θα έχει εκδοθεί από φορέα 
πιστοποίησης διαπιστευµένο από το Ε.ΣΥ.∆. για το αντίστοιχο πεδίο τροφίµων ή βεβαίωση 
από τον ΕΦΕΤ (ή την συνεργαζόµενη µε τον ΕΦΕΤ αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία για τη 
διενέργεια ελέγχου) ότι εφαρµόζει ορθώς σχέδιο HACCP , µε πρόσφατη ηµεροµηνία 
έκδοσης όχι πέραν του εξαµήνου από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
2. Σε 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 ΕΦΕΤ. 
4. Σε 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 Σηµείου Ελέγχου (HACCP) ή βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ 
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 Σηµείου Ελέγχου (HACCP) ή αντίστοιχη βεβαίωση από τον 
ΕΦΕΤ. 
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6. Ο προµηθευτής πρέπει να προσκοµίζει βεβαίωση καταλληλότητας της ∆/νσης Υγιεινής 
για τα µέσα µεταφοράς που αφορούν στη διακίνηση προϊόντων µη ζωικής προέλευσης και 
της ∆/νσης Κτηνιατρικής για τα µέσα µεταφοράς που αφορούν στην διακίνηση των 
προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

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 
Τροφίµων και Ποτών, που θα αντιπροσωπεύει όλη την ποσότητα και θα το στέλνει για 
εξέταση ανάλογα µε τον προορισµό του: 
Α) Στο Γενικό Χηµείο του Κράτους αν θα πρόκειται για χηµική ανάλυση ή εξέταση.  
Β)Στο 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. Τα έξοδα δειγµατοληψίας, 
πραγµατογνωµοσύνης και µεταφοράς, βαρύνουν εξ' ολοκλήρου το χορηγητή,                    

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
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 Συστήµατος 
Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), όπως επιβάλλεται µε την 
Κ.Υ.Α. αριθµ. 487 (ΦΕΚ 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.ΦΕ.Τ., 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. Τα αρµόδια κρατικά όργανα (ΕΦΕΤ 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. Στην 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. 
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 
45.000,00€  ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 

 

Α/Α ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΕΣ ΜΕ 
ΦΠΑ* 

1 Κοτόπουλο Νωπό Τ 
65%-70% Ά 

5.385 
ΚΙΛΑ 

21.547,68 

2 
Μοσχάρι ΧΚ Νωπό (σπάλα, 
ελιά, µπούτι, νουά τρανς) 

1.000 
ΚΙΛΑ 

9.630,00 

3 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΕΤΟ 
400 
 ΚΙΛΑ 

3.280,00 

4 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Ή 
ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 

400 
ΚΙΛΑ 

2.480,00 

5  
ΑΡΝΙ 24 ΚΙΛΑ 

24 
ΚΙΛΑ 

202,32 

6 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ 

60  
ΚΙΛΑ 

360,00 

7 ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ 505 
ΚΙΛΑ 

4.979,80 

8 ΑΡΑΚΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 

200,00 
ΚΙΛΑ  

584,00 

9 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  200,00 
ΚΙΛΑ 

570,00 

10 ΣΠΑΝΑΚΙ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

180 
ΚΙΛΑ 

493,20 

11 ΜΠΑΜΙΕΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ 

180 
ΚΙΛΑ 

873,00 

 
*εκτιµώµενος υπολογισµός τιµών µε βάση το ∆ελτίο Τιµών του Τµήµατος Εµπορίου κατά την ηµεροµηνία (11-
02-2016) υποβολής του υπ΄αριθ. Πρωτ. 3221 αιτήµατος, µε ΦΠΑ. 

 

 
                                       

 
 
 

                                                                                                 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
a.a. 

 
 

                                                                                           H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
                                                                                            ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ MD 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : 
της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας],  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο την 
προµήθεια «ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ », συνολικής αξίας …..ευρώ  σύµφωνα 
µε τη µε αριθµό 5110/02-03-2016 ∆ιακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 
να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  
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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 - TIMEΣ  
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 ……………. µε 
δικαίωµα παράτασης για τρεις ακόµη µήνες για την οποία δεν απαιτείται η σύµφωνη 
γνώµη του προµηθευτή. Για κάθε µήνα παράταση η παραδιδόµενη  ποσότητα δεν θα 
πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που προβλέπει η σύµβαση ή που 
προκύπτει κατ’ αναλογία. 
Παράταση πέραν αυτού του χρόνου προϋποθέτει τη σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή 
και δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης και πάντως 
τους δώδεκα (12) µήνες. 
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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.  
• 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.). 
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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 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 (………………. €) (10% της παρούσας σύµβασης , 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. 

ΑΔΑ: Ψ7ΣΥ46907Ε-ΦΡ0



 

 44 

  
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 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.  
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ΑΡΘΡΟ 11 :  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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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