
 

 

                 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ        ΑΓΑ:  

   3
ε
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

    ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 
Γξαθεέν  Πξνκεζεηψλ                                                                ΚαζηνξηΪ,   8-06-2016  

ΣΖΛ.: 24670350626,621 

FAX : 24670350657 

E-mail: prom@kastoriahospital.gr 

Σαρ. Γ/λζε: Μαπξησηέζζεο ΚαζηνξηΪ  

Σ.Κ.:   52 100 

 

ΓIΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ’ ΑΡIΘ.  3734/2016 

Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο  

γηα ηελ πξνκήζεηα άθσλ απνξξηκκάησλ – Υαξηηθψλ - Απνξξππαληηθψλ, Δμνπιηζκφο 

θνπδίλαο - Δηδψλ Οηθηαθήο ρξήζεο θαη Πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Πξφρεηξνο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκά βΪζεη δεέγκαηνο 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  ΠΫκπηε  14/07/2016 θαη ψξα 11.00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ (Κηέξην Γηνέθεζεο) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΑπνξξππαληηθΪ - Δέδε Οηθηαθάο Υξάζεο-

ΥαξηηθΪ - Ϊθνη θαη ηζΪληεο απνβιάησλ - 

Πξντφληα θαζαξηζκνχ  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV 39831200-8, 39220000-0, 337600000-5, 

19640000-4, 39830000-9 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Όπσο αλαιπηηθΪ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Β΄ 

ΠΟΟΣΖΣΑ Όπσο αλαιπηηθΪ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Β΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Όπσο αλαιπηηθΪ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Γ΄ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΑπνξξππαληηθΪ : 5814,73€ 

Δέδε Οηθηαθάο Υξάζεο : 2.490,75€ 

Ϊθνη & ηζΪληεο απνβιάησλ : 15.950,15€  

ΥαξηηθΪ : 11.118,50€ 

Πξντφληα θαζαξηζκνχ : 1.665,37€ 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

37.039,50€ κε Φ.Π.Α.  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δηάζηα 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ       

ΔΗΓΧΝ 

Οη ηηκΫο ππφθεηληαη ζηηο ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ θαη 

ηξέησλ λφκηκεο  θξαηάζεηο 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

ΣκεκαηηθΪ εληφο 48 σξψλ, θαηφπηλ 

ηειεθσληθάο ά Ϋγγξαθεο παξαγγειέαο 

 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Δληφο ησλ απνζεθψλ ηνπ λνζνθνκεένπ 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Δθαηφλ νγδφληα  (180) εκΫξεο 
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Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ: 

1.1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκάζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκΪησλ» (ΦΔΚ 

Α΄ 19/1-2-1995). 

1.2. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α΄ 150/10-7-

2007). 

1.3. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο 

δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηνπο Ν. 3370/2005 (Φ.Δ.Κ. 

Α΄ 175/2005) θαη 3527/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 25/2007). 

1.4. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.5. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλΪδσλ πγεέαο ησλ Πε..Τ. θαη 

Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 256/2-11-2001). 

1.6. Σνπ Ν. 3377/2005 «ΑξρΫο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγέαλζε ηεο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ αλΪπηπμε 

βαζηθψλ ηνκΫσλ ηνπ εκπνξένπ θαη ηεο αγνξΪο – ΘΫκαηα Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. 

Α΄ 202/19-8-2005), Ϊξζξν 35 (Καηαβνιά παξαβφινπ γηα ηελ Ϊζθεζε Ϋλζηαζεο θαηΪ ην 

Ϊξζξν 15 ηνπ Κ.Π.Γ.). 

1.7. Toπ Ν. 2362/1995 «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΚξΪηνπο θαη 

Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 247/27-11-1995). 

1.8. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), Ϊξζξν 24 (ΠαξαθξΪηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα  

απφ εκπνξηθΫο επηρεηξάζεηο). 

1.9. Σνπ Ν. 3861/2010, (Ϊξζξν 2), «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε 

λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην 

δηαδέθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

1.10. Σνπ Π.Γ. 113/2010 πεξέ αλαιάςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο. 

1.11. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4152/12 ΤπνπαξΪγξαθνο Ε.5: πλαιιαγΫο κεηαμχ επηρεηξάζεσλ θαη 

Γεκνζέσλ αξρψλ (Άπθπο 4 Οδηγίαρ 2011/7) 

2. Σηο θΪησζη απνθΪζεηο: 

2.1. Σελ ππ’ αξηζ. 3567/9-05-2012 θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγεέαο & 

Κνηλ. Αιιειεγγχεο, κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη 

ΦαξκΪθσλ ησλ ΜνλΪδσλ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο  (Π.Π.Τ.Τ.) ηνπ Ϋηνπο 2012. 

2.2. Σελ ππ’ αξηζ. 6881/3-10-2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο & Κνηλ. Αιιειεγγχεο 

«Οδεγέεο εθηΫιεζεο θαη εθαξκνγάο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγεέαο 

(Π.Π.Τ.Τ.) Ϋηνπο 2012  

2.3. Σηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ εγθξηζεέ κε ηα πξαθηηθφ 83/9-12-2011 (ζΫκα 15
ν
)  θαη 

15/21-11-2013 (ζΫκα 4
ν
) ηεο Δπηηξνπάο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο 

2.4.Σελ ππ΄αξηζκ. 56/17-05-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε 

ε δηελΫξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ην ηεχρνο δηαθάξπμεο απηνχ 
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ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά γηα ηελ πξνκάζεηα άθσλ 

απνξξηκκάησλ (15.950,15€) - Υαξηηθψλ (11.118,50€) - Απνξξππαληηθψλ (5.814,73€) - 

Πξντφληα θαζαξηζκνχ (1.665,37) - θαη Δηδψλ Οηθηαθήο ρξήζεο (2.490,75€), γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ ΚαζηνξηΪο θαη ησλ θνξΫσλ επζχλεο ηνπ, γηα Ϋλα Ϋηνο, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 37.039,50€ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

1) Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 37.039,50€ επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  

2) Πέλαθαο κε ηελ πξνυπνινγηζζεέζα αμέα αλΪ θσδηθφ εέδνπο θαη αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ 

δεηνχκελσλ εηδψλ  γέλεηαη ζην παξΪξηεκα Α΄ θαη Β΄ ηεο παξνχζαο.  

3) Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ θαη ε πξνκάζεηα ησλ εηδψλ ζα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιΫπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε θαη ηα παξαξηάκαηα απηάο (γεληθνέ φξνη, εηδηθνέ φξνη, 

ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θ.ι.π.). 

4) Ζ δαπΪλε γηα ηελ πξνκάζεηα ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαιπθζεέ απφ πηζηψζεηο ηνπ 

Ννζνθνκεένπ ΚαζηνξηΪο.  

5) Ζκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξέδεηαη ε 14-07-2016, εκΫξα Πέκπηε θαη ψξα 

11.00 π.κ., θαη ηφπνο ην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ (Μαπξησηέζζεο - ΚαζηνξηΪ).  

6) Οη πξνζθνξΫο κπνξνχλ λα θαηαηέζεληαη ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ πξνεγνχκελε εξγΪζηκε εκΫξα 

ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδά κΫρξη ηελ 13-07-2016, εκΫξα Σεηάξηε θαη ψξα 14.30.  

7) ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη ά πεξηΫξρνληαη θαζ’ νηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζέα 

κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξΫθνληαη ρσξέο λα 

απνζθξαγηζηνχλ. Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ 

εηδψλ. 

8) Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 

(Δπηηξνπά δηελΫξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ [εθεμάο: 

«Δπηηξνπά ηνπ Γηαγσληζκνχ»]) φπσο αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθεηαη ζην Ϊξζξν 3
ν
 ηνπ παξαξηάκαηνο 

Γ΄ (γεληθνέ φξνη δηαθάξπμεο δηαγσληζκνχ). 

9) ΚαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξέζηαληαη νη πξνζθΫξνληεο ά εθπξφ-

ζσπνέ ηνπο, εθφζνλ Ϋρεη ππνβιεζεέ κε ηελ πξνζθνξΪ ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

10) Γηθαέσκα πκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηΫξσ, εθφζνλ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο: 

α) Όια ηα θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα, εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ. 

β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ. 

γ) πλεηαηξηζκνέ. 

  δ) Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβΪλνπλ νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά 

πξνθεηκΫλνπ λα ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ. Ζ επηιεγεέζα Ϋλσζε ππνρξενχηαη λα πξΪμεη ηνχην εΪλ 

θαηαθπξσζεέ ζ’ απηάλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Γηνέθεζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, ε 

πεξηβνιά νξηζκΫλεο λνκηθάο κνξθάο εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

11) ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ θαη ε πξνκάζεηα ζα πινπνηεζεέ ζχκθσλα κε 

ηα παξαθΪησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ επηζπλΪπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο : 
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1. ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

ΑΝΑ ΚΧΓΗΚΟ CPV 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

6. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

 

 

 

 

 

 

Ο Γηνηθεηάο α.α.  

 

 

 

ΣδηΪκαιεο ΜΪξηνο 

Γηεπζπληάο Ηαηξηθάο Τπεξεζέαο 
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ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΑΝΑΠΟΠΑΣΑ 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 3555/2016 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  

ΑΝΑ ΚΩΓΗΚΟ CPV 

 

Α/Α ΚΩΓΗΚΟ CPV ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Δ ΔΤΡΩ ΜΔ ΦΠΑ 

1. 39831200-8 ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ 5.814,73€ 

2. 39220000-0 

ΔΗΓΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ, 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΤΕΗΝΑ & 

ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

2.490,75€ 

3. 19640000-4 ΑΚΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜMΑΣΧΝ 
15.950,15€ 

 

4. 33760000-5 ΥΑΡΣΗΚΑ 11.118,50€ 

5.  39830000-9 ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 1.665,37€ 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 37.039,50€ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΠEΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ 

 

 

Α. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ 

 

Β. ΔΗΓΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΤΕΗΝΑ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ 

ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
 

Γ. ΑΚΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 
 

Γ. ΥΑΡΣΗΚΑ 

 

Δ. ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

Οη αλαγξαθφκελεο πην θάησ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί θαη’ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ θνξέσλ 

επζχλεο ηνπ, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε αληίζηνηρσλ εηδψλ θαηά ηα πξνεγνχκελα 

έηε. Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο απηέο ή ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο 

ηνπ, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC004598411 2016-06-16

ΑΔΑ: Ω2ΚΜ4690ΒΥ-Ω5Ε



ΚΩΔΙΚΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡ. 

Α/Α 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ, 
ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
ΚΟΤΖΙΝΑ - ΕΙΔΗ 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΗ, 
ΑΚΟΙ & ΣΑΝΣΕ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, 
ΧΑΡΣΙΚΑ, ΠΡΟΙΟΝΣΑ 
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ/ΤΚΕΤΑΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

450202 1 
Αφαλατικό πλυντ. 
πιάτων – ροφχων 
επαγγελματικό 

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 4 
ΛΙΣΡΩΝ 

10 73,08 

450015 2 
Λευκαντικό ροφχων 
(κιλό)  

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 10 
ΚΙΛΩΝ 

6 57,98 

450222 3 
Μαλακτικό ροφχων 
(λίτρα) 

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 4 
ΛΙΣΡΩΝ 

70 147,77 

450013 4 

Πολτόσ (Καθαριςτικό 
γενικήσ χρήςησ 
υψηλήσ 
δραςτικότητασ ςε 
μορφή πολτου) 
(ςυςκ. 1 κιλοφ) 

 ΚΙΛΟ 100 280,70 

450008 5 
Σκόνθ γενικοφ 
κακαριςμοφ (τφπου 
VIM - ROLLI) 

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 500 GR 140 95,30 

450001 6 

Σκόνθ πλυντθρίου 
ροφχων με 
απολυμαντική και 
βακτηριοκτόνα 
δράςη, κατάλλθλο για 
μολυςματικό ιματιςμό 

ΚΙΛΟ 2100 3.266,22 

450201 7 

Υγρό ςτεγνωτικό – 
Γυαλιςτικό  για 
επαγγελματικό 
πλυντιριο πιάτων 

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 4 
ΛΙΣΡΩΝ 

6 66,36 

450188 8 Υγρό για άλατα 
Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
100 119,04 

450118 9 
Υγρό κακαριςμοφ 
δαπζδων 

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 4 
ΛΙΣΡΩΝ 

150 312,48 

450223 10 
Υγρό κακαριςμοφ 
δαπζδων 

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 750 GR 120 46,13 

450185 11 
Υγρό για καμζνα λίπθ 
κουηίνασ 
επαγγελματικό 

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 4 
ΛΙΣΡΩΝ 

5 32,24 
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450113 12 
Υγρό απορρυπαντικό 
πιάτων  

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 4 
ΛΙΣΡΩΝ 

48 119,04 

450010 13 
Υγρό πιάτων για 
πλφςιμο ςτο χζρι 

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 750 ML 39 24,18 

450201 14 
Υγρό πιάτων για 
επαγγελματικό 
πλυντιριο 

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 4 
ΛΙΣΡΩΝ 

48 219,98 

450014 15 
Υγρό κακαριςμοφ 
τηαμιϊν με ςφςτθμα 
ψεκαςμοφ 

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 450 ML 120 58,03 

450002 16 
Διάλυμα 
υποχλωριϊδουσ 
Νατρίου (Χλωρίνθ)  

Μ/Μ ΣΕΜΑΧΙΟ 2 
ΛΙΣΡΩΝ 

700 564,20 

400195 17 
Σκόνθ για άλατα 
Πλυντθρίου ροφχων 
950 gr 

ΣΕΜΑΧΙΟ 50 332,00 

450059 18 
Βάηα γυάλινα 
παραςκευαςμάτων με 
καπάκι 

ΣΕΜΑΧΙΟ 20 131,44 

450038 19 

Καλαμάκια ςπαςτά 
πλαςτικά μιασ 
χριςεωσ (των 100 
τεμ.) 

υςκευαςία των 100 
τεμαχίων 

25 18,60 

450111 20 
Κεςεδάκια πλαςτικά 
μιασ χριςεωσ λευκά 
φαγθτοφ  240ml 

υςκευαςία των 50 
τεμαχίων 

440 1.129,50 

450041 21 
Κουτάλια πλαςτικά 
μιασ χριςεωσ λευκά 
μεγάλα φαγθτοφ 

υςκευαςία των 10 
τεμαχίων 

240 38,69 

450213 22 
Κουτάλια πλαςτικά 
μιασ χριςεωσ λευκά 
μεγάλα φαγθτοφ 

υςκευαςία των 100 
τεμ 

80 86,30 

450047 23 
Μαχαίρια μιασ 
χριςεωσ λευκά 
φαγθτοφ 

υςκευαςία των 100 
τεμ 

64 69,04 

450040 24 Οδοντογλυφίδεσ 
υςκευαςία των 1000 

τεμαχίων 
10 8,18 

450214 25 
Πιροφνια πλαςτικά 
μιασ χριςεωσ λευκά 
φαγθτοφ  

υςκευαςία των 100 
τεμαχίων 

24 23,51 

450046 26 
Πιάτα πλαςτικά μιασ 
χριςεωσ λευκά 
φαγθτοφ 

υςκευαςία των 20 
τεμαχίων 

24 29,76 
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450043 27 
Ποτιρια πλαςτικά 
μιασ χριςεωσ νεροφ 
λευκά 250 ml  

υςκευαςία των 50 
τεμαχίων 

950 524,21 

450087 28 
Καπάκια πλαςτικά 
μιασ χριςεωσ λευκά 
για κεςεδάκια 

υςκευαςία των 100 
τεμαχίων 

200 431,52 

450032 29 

Σακοφλεσ 
απορριμμάτων - 
οικιακισ χριςθσ με 
κορδόνι  διαςτάςεων 
52 Χ 75 cm περίπου 

Ρολό των 10 τεμαχίων        4.000    2.232,00 

450196 30 

Σακοφλεσ 
απορριμμάτων - 
μαφρεσ χοντρζσ 
διάςταςθσ  65 Χ 85 cm 
περίπου  

 ΚΙΛΟ        4.800    8.156,64 

450192 31 

Σακοφλεσ 
απορριμμάτων - 
μαφρεσ χοντρζσ 
διάςταςθσ 110 X85 cm 
περίπου 

 ΚΙΛΟ          900    1.595,70 

450033 32 

Σακοφλεσ 
απορριμμάτων - 
γραφείου  διάςταςθσ  
45χ55 cm περίπου 

Ρολό των 10 τεμαχίων          400    137,23 

450100 33 
Σακουλάκια τροφίμων 
διάςταςθσ 45Χ45 cm 
περίπου 

υςκευαςία                                              
50 τεμαχίων 

           40    54,62 

450034 34 

Σακοφλεσ 
φαρμακείοιυ χειρόσ 
(τφπου τςάντα) 
διάςταςθσ 60Χ30 cm  

 ΚΙΛΟ            40    131,44 

450193 35 
Σακοφλεσ για λφματα 
(ςάκοι μολυςματικϊν 
αποβλιτων) 

 ΚΙΛΟ        1.200    3.642,52 

450029 36 
Χαρτί υγείασ 180gr 
ρολό 10X10 cm   

ΣΕΜΑΧΙΟ 10250 3.432,36 

450171 37 
Χαρτοπετςζτεσ 28 X 
28 cm εκ.1000gr 

υςκευαςία 750 
τεμαχίων 

200 421,60 

450230 38 
Χαρτί BOX  ςε ρολό 
(για κικεσ) 500gr 
(Χαρτί κουηίνασ) 

ΣΕΜΑΧΙΟ 7600 7.066,14 

450088 39 
Χαρτοςακοφλα 
ΒΕΝΙΖΑΛ για 
ςάντουιτσ 12Χ28 cm 

 ΚΙΛΟ 50 198,40 

450022 
40 

Αλουμινόχαρτο 1 
κιλοφ (50m X 30cm)                                                   

ΣΕΜΑΧΙΟ 40 204,60 
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450019 41 
Εντομοκτόνο (για 
μφγεσ-κουνοφπια-
ζντομα) 400ml 

ΣΕΜΑΧΙΟ 19 39,82 

450093 42 Αφρόλουτρο  750 ml ΣΕΜΑΧΙΟ 15 47,62 

450023 43 

Πετςζτα 
απορροφθτικι                                                                                                                                          
τφπου Vettex ι 
αντίςτοιχθ Νο3 

ΣΕΜΑΧΙΟ 402 69,79 

450144 44 
Σκοφπα Πλαςτικι 
Βιδωτι 

ΣΕΜΑΧΙΟ 20 16,12 

450054 45 

Κοντάρι για ςκοφπα 
(ςυμβατό με τθν 
παραπάνω ςκοφπα 
α/α 5) 

ΣΕΜΑΧΙΟ 10 5,95 

450025 46 
Σφουγγαρίςτρα 
επαγγελματικι 300gr. 

ΣΕΜΑΧΙΟ 130 305,03 

450123 47 

Σφουγγαρίςτρα απλι 
οικιακι                                                                                       
(ςυμβατι με το 
παραπάνω κοντάρι 
α/α 6) 

ΣΕΜΑΧΙΟ 10 16,12 

450006 48 
Κρεμοςάπουνο  
(ςυςκ.300 gr) 

ΣΕΜΑΧΙΟ 120 120,53 

450099 49 
Κρεμοςάπουνο  (ςυςκ. 
4 λίτρων) 

ΣΕΜΑΧΙΟ 200 476,16 

450081 50 
Πιγκάλ Τουαλζτασ 
Πλαςτικό χρϊματοσ 
λευκό 

ΣΕΜΑΧΙΟ 20 39,43 

450027 51 
Σαμπουάν Παιδικό 
750 ml 

ΣΕΜΑΧΙΟ 25 57,35 

450023 52 Σφουγγάρι απλό  ΣΕΜΑΧΙΟ 700 112,84 

450024 53 
Σφουγγάρι ςυρμάτινο, 
μεςαίο μεγεκοσ 

ΣΕΜΑΧΙΟ 60 57,29 

450063 54 Φαράςι πλαςτικό ΣΕΜΑΧΙΟ 10 6,20 

450083 55 

Μεμβράνθ διαφανισ 
επαγγελματικισ 
χριςθσ για τρόφιμα 
(ρολό των 250 
μζτρων)  

ΣΕΜΑΧΙΟ 20 74,40 

450058 56 

Σφςτθμα 
ςφουγγαρίςτρασ 
(ςυμβατό με τθν 
παραπάνω 
Σφουγγαρίςτρα 
επαγγελματικι α/α 7) 

ΣΕΜΑΧΙΟ 5 16,12 

                                                    ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΛΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α.    37.039,50 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

 

 ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Άξζξo 1
Ο 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηΫξσ, εθφζνλ αζθνχλ εκπν-

ξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο. Οη 

πξνζθΫξνληεο  ππνβΪιινπλ  κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο  ζηνλ θπξέσο  θΪθειν, θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα ησλ 

Ϊξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθεέεο δηαηΪμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο, ηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηε ζπλΫρεηα. Δληφο ηνπ θπξένπ θαθΫινπ 

ηνπνζεηεέηαη επέζεο, πξναηξεηηθΪ, ζπλνδεπηηθά επηζηνιά ηνπ πξνζθΫξνληνο, κε αληηθεέκελν ηελ 

ππνβνιά πξνζθνξΪο ζην δηαγσληζκφ θαη ζπλνπηηθά παξνπζέαζε απηάο. 

Α.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Δληφο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ ηεο πξνζθνξΪο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθΪ ηα αλαθεξφκελα θαησηΫξσ 

δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο (επί πνηλή απφξξηςεο). Δηδηθφηεξα, νη πξνζθΫξνληεο ππνβΪιινπλ: 

 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

i. Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο 

πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο, ρσξέο ην Φ.Π.Α.. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη γηα 

ηνπιΪρηζηνλ ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο. 

ii. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθΪζηνηε 

ηζρχεη,(ε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα, θΫξεη εκεξνκελέα εληφο ησλ 

ηειεπηαέσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (Ϊξζξ. 3 ηνπ N. 4250/14, ΦΔΚ A/74/26-3-14) πξν ηεο θαηαιεθηηθάο 

εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο), ζηελ νπνέα : 

α) Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ. 

β) Να δειψλεηαη φηη, κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, 

- δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα θΪπνην αδέθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ πεξέπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 

Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηΪζεηο, 

- εέλαη θνξνινγηθΪ θαη αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξέπησζεο (3) 

ηνπ εδ. α΄ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν Δπηκειεηάξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. 

α΄ ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 

ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηΪζηαζε. 

iii. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηΫο ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 

εθπξφζσπφ ηνπο (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

iv. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη,(ε 

ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα, θΫξεη εκεξνκελέα εληφο ησλ 

ηειεπηαέσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (Ϊξζξ. 3 ηνπ N. 4250/14, ΦΔΚ A/74/26-3-14) πξν ηεο 

θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο),  κε ηελ νπνέα ζα δειψλεηαη : 

i) φηη δελ πθέζηαληαη λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ζηε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζάο ηνπο, 

ii) φηη δελ Ϋρεη απνθιεηζηεέ ε ζπκκεηνρά ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε     

ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο, 

iii)  φηη κΫρξη ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, ε επηρεέξεζά ηνπο ππάξμε ζπλεπάο σο πξνο 

ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ά Ϊιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο Ϋλαληη θνξΫσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκΫα, 

iv)  φηη νη πιεξνθνξέεο θαη ηα ζηνηρεέα πνπ πεξηΫρνληαη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο εέλαη αιεζά θαη 
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αθξηβά σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη  

v)  φηη ε πξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ηεο νπνέαο 

Ϋιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδΫρνληαη  πιάξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

vi) Απφδεημε θαηΪζεζεο ά απνζηνιάο δεέγκαηνο, εθφζνλ δεηεέηαη δεέγκα κε ηε δηαθάξπμε 

(Ϊξζξν 11 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).   

 

2. Οη αιινδαπνί: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο 

ζπλνιηθάο  πξνυπνινγηζζεέζαο  δαπΪλεο  ρσξέο Φ.Π.Α 

β. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνέα ζα Ϋρεη ην 

πεξηερφκελν πνπ αλαθΫξεηαη πην πΪλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.β΄ (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ ηνπ Π.Γ. 

118/2007). 

γ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο 

(Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

δ. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνέα ζα Ϋρεη ην 

πεξηερφκελν πνπ αλαθΫξεηαη πην πΪλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ. (Ϊξζξν 8α παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 

118/2007). 

ε. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνέα ζα Ϋρεη ην 

πεξηερφκελν πνπ αλαθΫξεηαη πην πΪλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.ζη΄. 

ζη. Απφδεημε θαηΪζεζεο ά απνζηνιάο δεέγκαηνο, εθφζνλ δεηεέηαη δεέγκα κε ηε δηαθάξπμε 

(Ϊξζξν 11 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).   

3. Σα voκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

α. Όια ηα παξαπΪλσ δηθαηoιoγεηηθΪ ησλ παξαγξΪθσλ A.1 θαη Α.2 αληηζηνέρσο. 

Γηεπθξηλέδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξΪθνληαη 

απφ ηνπο δηαρεηξηζηΫο ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., ΗΚΔ, Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ 

Γ.. θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

β. Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηΫξσ ηδηνηάησλ θαη ηεο εμνπζέαο Ϋθδνζεο παξαζηαηηθνχ 

εθπξνζψπεζεο, ηα εκεδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα πξνζθνκέδνπλ επηπξφζζεηα:  

i) αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκΫλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκΫλνπ (καδέ 

κε ηα αληέζηνηρα Φ.Δ.Κ. [η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.], πξνθεηκΫλνπ γηα Δ.Π.Δ.), θαζψο θαη, 

επηπξφζζεηα, επέ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, αλαθνέλσζε θαηαρψξεζεο ζην νηθεέν Μ.Α.Δ. 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξέαο (ην νπνέν πξΫπεη λα πξνζθνκέδεηαη θσδηθνπνηεκΫλν) θαη 

ηεο ζπγθξφηε 

 

 

      ζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιένπ, καδέ κε ηα αληέζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), 

ζηα νπνέα Ϋρνπλ γέλεη νη ζρεηηθΫο δεκνζηεχζεηο θαη  

ii) βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο θαηΪ πεξέπησζε δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο, απφ ηελ νπνέα 

λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιΫο πνπ Ϋρνπλ επΫιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα 

φξγαλα δηνέθεζεο απηνχ. 

γ. Αληηζηνέρσο, ηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα πξνζθνκέδνπλ επηπξφζζεηα:  

i) αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ηξνπνπνηεκΫλν ηζρχεη, θαη 

ησλ  εγγξΪθσλ  απφ  ηα νπνέα  απνδεηθλχεηαη,  κε βΪζε  ηε λνκνζεζέα  ηεο  ρψξαο φπνπ 

Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ, ε ηάξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο φ,ηη 

αθνξΪ ηελ έδξπζε θαη ηηο κεηαβνιΫο απηνχ, θαζψο θαη, επηπξφζζεηα, γηα ηα λνκηθΪ πξφ-

ζσπα (Α.Δ. ά Ϊιια) πνπ δηνηθνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Γ..), αληέγξαθν ηεο 

απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ δηνέθεζεο  θαη  ησλ εγγξΪθσλ  απφ ηα 

νπνέα απνδεηθλχεηαη ε ηάξεζε, σο πξνο ην φξγαλν απηφ, ησλ αληέζηνηρσλ θαλφλσλ 

δεκνζηφηεηαο θαη  
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ii) βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο θαηΪ πεξέπησζε αξράο ηεο ρψξαο φπνπ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ, απφ 

ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιΫο πνπ Ϋρνπλ επΫιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν 

θαη ηα φξγαλα δηνέθεζεο απηνχ.  

4. Οη πλεηαηξηζκνί: 

 ΚαηΪ πεξέπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη αληηζηνέρσο αλσηΫξσ, ππφ ζηνηρ. 

Α.1, Α.2 θαη A.3. Γηεπθξηλέδεηαη φηη α) ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά 

ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αθνξΪ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη β) νη απαηηνχκελεο 

θαηΪ ηα αλσηΫξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξΪθνληαη απ’ απηφλ. 

5. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

α. Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα  ηνλ θΪζε  πξνκεζεπηά πνπ ζπκκεηΫρεη 

ζηελ Ϋλσζε. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηνλ φξν φηη 

ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο.  

β. Γάισζε ζχζηαζεο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο 

ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνέα ζα θαέλεηαη ην αληηθεέκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ά ην κΫξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηνλ θαζΫλα εμ 

απηψλ επέ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξΪο, ν εθπξφζσπνο ηεο Ϋλσζεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο 

Αξράο (Ννζνθνκεένπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκΫλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

6. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 

 

 

β. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνένπ 

ηνπνζεηεέηαη ζε δχν αληέγξαθα ε ηερληθή πξνζθνξά, ε νπνέα ζα πεξηιακβΪλεη, επέ πνηλά 

απφξξηςεο Πιήξε θαη ιεπηνκεξή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκΫλσλ εηδψλ, ζχκθσλα θαη 

κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ εηδψλ (φπνπ απηΫο ππΪξρνπλ) 

 

γ. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ 

νπνένπ ηνπνζεηεέηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 

ηνλ ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηεέηαη ε 

νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, απαξαέηεηα ζε δχν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνέσλ ην Ϋλα πξσηφηππν θαη ην 

δεχηεξν θσηναληέγξαθν), ε νπνέα ζα πεξηΫρεη ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο. 

 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δίλνληαη ζε επξψ (EURO) αλά κνλάδα κέηξεζεο θάζε 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο. Γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ε ηηκή ζα δνζεί αλά ζπζθεπαζία κφλν αλ 

πεξηιακβάλεη επαθξηβψο ηηο δεηεζείζεο πνζφηεηεο. Γηαθνξεηηθά ζα δνζεί ηηκή ηεκαρίνπ ή 

θηινχ.  

 Οη ηηκΫο ζα αλαγξΪθεηαη νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξΪ δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά , ε πξνζθνξΪ 

απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

 ηηο ηηκΫο ζα πεξηιακβΪλνληαη νη λφκηκεο θξαηάζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επέ ησλ 

θξαηάζεσλ. ε πεξέπησζε δηαθνξνπνέεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκάο αξηζκεηηθψο 

θαη νινγξΪθσο, ιακβΪλεηαη ππφςε ε ηηκά νινγξΪθσο. ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη ηα Ϋμνδα 

πξνκάζεηαο, κεηαθνξΪο θαη εγθαηΪζηαζεο ζε πιάξε ιεηηνπξγέα ηνπ ππφ πξνκάζεηα εέδνπο, 

ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεέ ζηνλ πξνκεζεπηά απφ ηελ Τπεξεζέα. 

 ηελ πξνζθνξΪ ζα αλαγξΪθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ ζην νπνέν ππΪγνληαη ηα 

ππφ πξνκάζεηα εέδε θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν.  

 ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (Ν.4052/12, άξζξν 14, 
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παξ. 7). Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ 

παξαδεθηέο ηηκέο  απνξξίπηνληαη (Ν.3918/11. άξζξν 13). 

 

Οη ηηκΫο ηεο πξνζθνξΪο εέλαη δεζκεπηηθΫο γηα ηνλ πξνκεζεπηά κΫρξη ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηεο 

πξνκάζεηαο. Απνθιεέεηαη νπνηαδάπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε 

αμέσζε ηνπ πξνκεζεπηά πΫξαλ ηνπ αληέηηκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βΪζεη ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπ κΫρξη ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκά ηνπο. 

3. ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθΫξσλ ζηνλ 

νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαέσζε παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε 

ηνλ Ν. 2672/1998, νθεέιεη λα ππνβΪιεη, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθΪησ 

Ϋγγξαθα ά δηθαηνινγεηηθΪ, ηα νπνέα απνζθξαγέδνληαη θαη ειΫγρνληαη θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

i. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά 

πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα: 

 α)  Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

 1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ 

θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 

ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 

ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξέδεηαη ζηε 

δηαθάξπμε ά γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο.  

2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ 

εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο 

πηψρεπζεο.  

3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο 

ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ παξαπΪλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδέδνληαη 

κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη 

εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε 

εγγξαθά ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαη αθεηΫξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηεο 

επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο.  

 

β) Οη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 

αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ 

θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο 

πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηΪ 

εμεηδηθεχνληαη αλσηΫξσ ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄ (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. β΄ 

πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

β.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ηεο ρψξαο 

εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο 

θαηαζηΪζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ά 
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ππφ Ϊιιε αλΪινγε θαηΪζηαζε ά δηαδηθαζέα θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο ηεο πεξ. (3) 

ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ ηδένπ Ϊξζξνπ (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. β΄ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 

118/2007). 

 Γηα ηελ δηαπέζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιη-

ζκΫλνη νη κε νπνηαδάπνηε ζρΫζε εξγαζέαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρεέξεζε ηνπ 

ζπκκεηΫρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκέδνληαη  α) θαηΪζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο επηρεέξεζεο θαηΪ εηδηθφηεηα, ζεσξεκΫλε απφ αξκφδηα αξρά θαη β) ππεχζπλε δάισζε 

ηνπ πξνκεζεπηά ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά Ϊιιεο αξ-

κφδηαο αξράο ηεο ρψξαο φπνπ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηεο ε επηρεέξεζά ηνπ, κε ηελ νπνέα ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκΫλνη νη απαζρνινχκελνη 

ζ’ απηάλ. Ζ δάισζε απηά ππνβΪιιεηαη καδέ κε ηα ινηπΪ πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο 

παξαγξΪθνπ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα 

πξνθχπηεη φηη άηαλ εγγεγξακκΫλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ά ζε ηζνδχλακεο 

επαγγεικαηηθΫο νξγαλψζεηο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηελ επέδνζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο 

εηδνπνέεζεο (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. β΄ πεξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

γ) Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

 Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηνπο Έιιελεο πνιέηεο ά αιινδαπνχο, 

αληέζηνηρα (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

 Γηεπθξηλέδεηαη φηη, γηα ηε δηαπέζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζηνπο 

νπνένπο εέλαη  αζθαιηζκΫλνη  νη κε νπνηαδάπνηε  ζρΫζε εξγαζέαο  απαζρνινχκελνη  ζην 

ζπκκεηΫρνλ ζην δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δηνηθνχλησλ 

απηφ, πξνζθνκέδνληαη, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα πην πΪλσ ζηνηρεέα (θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεέα 

γηα ηα φξγαλα δηνέθεζεο θ.ι.π.), ηα εμάο:  

i) Απφ ηα εκεδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα: α) θαηΪζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρεέξεζεο θαηΪ εηδηθφηεηα, ζεσξεκΫλε απφ αξκφδηα αξρά θαη β) ππεχζπλε δάισζε 

ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, κε 

ηελ νπνέα ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκΫλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ. 

ii) Απφ ηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα: α) θαηΪζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρεέξεζεο θαηΪ εηδηθφηεηα, ζεσξεκΫλε απφ αξκφδηα αξρά ηεο ρψξαο φπνπ Ϋρεη ηελ 

Ϋδξα ηνπ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη β) ππεχζπλε δάισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ 

πξφζσπν, ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά Ϊιιεο αξ-

κφδηαο αξράο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ, κε ηελ νπνέα ζα δειψλνληαη νη 

αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκΫλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ.   

 Οη αλσηΫξσ δειψζεηο ππνβΪιινληαη καδέ κε ηα ινηπΪ πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο 

παξαγξΪθνπ. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ 

εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, 

ά εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ά Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα αιινδαπΪ 

λνκηθΪ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά 

εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηΫξσ λνκνζεηεκΪησλ ά ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο 

(κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα) (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηΫξσ λνκηθΪ πξφζσπα πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηΫο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο 

εηαηξεέεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο 

δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ηα 

αλσηΫξσ πξφζσπα δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην 
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απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

φπσο απηΪ εμεηδηθεχνληαη αλσηΫξσ ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄ (Ϊξζξν 6 

παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

δ. Δπέ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο εθθαζΪξηζεο ά 

δηαδηθαζέαο Ϋθδνζεο απφθαζεο εθθαζΪξηζεο, εθδέδνληαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ θνηλά 

εθθαζΪξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο, ζην κεηξψν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνέαο εέλαη εγγεγξακκΫλε ε ζπκκεηΫρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. 

θαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηεέν ηεο 

Ϋδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξεέαο πνπ ηειεέ ππφ εηδηθά εθθαζΪξηζε. Δπέ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο 

εθθαζΪξηζεο, εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο 

ζπκκεηΫρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρεέξεζεο (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 4 ηνπ Π.Γ. 

118/2007).  

δ) Οη πλεηαηξηζκνί:  

      Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 

αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιένπ δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε 

γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, φπσο απηΪ εμεηδηθεχνληαη αλσηΫξσ ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν, ππφ ζηνηρ. 

Α.1.α΄ (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

β. Σα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. 

β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, αληέζηνηρα, θαη ηεο πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ ηδένπ Ϊξζξνπ 

(Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

γ. Βεβαέσζε αξκφδηαο αξράο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ 

πεξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ε)  Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε πξνκεζεπηά πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ 

Ϋλσζε (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. ε΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

α) Σα αλαθεξφκελα αλσηΫξσ, ππφ ζηνηρ.  Α.1.δ΄ θαη Α.2.γ΄, επαγγεικαηηθΪ κεηξψα θαη νη 

αληέζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθΪ γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., εέλαη απηΪ πνπ νξέδνληαη ζην 

ΠαξΪξηεκα ΗΥ Β΄ ηνπ Π.Γ. 60/2007. ε πεξέπησζε πνπ Ϋρνπλ επΫιζεη ηξνπνπνηάζεηο ζε εζληθφ 

επέπεδν, σο επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα ιακβΪλνληαη ππφςε εθεέλα πνπ Ϋρνπλ 

αληηθαηαζηάζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο Ϊλσ ΠαξΪξηεκα.  

β) ΔΪλ ζε θΪπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδάπνηε αξρά ηεο φηη δελ εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ 

Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθΪ, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο Ϊλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, 

δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηΪ απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιά ηνπ 

δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνέα γέλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ 

ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο. ηελ θαηΪ ηα Ϊλσ ππεχζπλε δάισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηελ ζπγθεθξηκΫλε ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξΫρνπλ 

ζην ζπγθεθξηκΫλν πξφζσπν νη αλσηΫξσ λνκηθΫο θαηαζηΪζεηο. Ζ ππνρξΫσζε απηά αθνξΪ φιεο 

ηηο πην πΪλσ θαηεγνξέεο ππνςεθέσλ. 

4. Οη πξνζθνξΫο, επέ πνηλά απφξξηςεο, δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ μΫζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, 

δηνξζψζεηο. ΔΪλ ππΪξρεη ζηελ πξνζθνξΪ νπνηαδάπνηε δηφξζσζε, απηά πξΫπεη λα εέλαη 

θαζαξνγξακκΫλε θαη κνλνγξακκΫλε απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπά παξαιαβάο θαη 

απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξΫπεη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν λα θαζαξνγξΪςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα 

κνλνγξΪςεη θαη λα ζθξαγέζεη απηάλ. Ζ πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη φηαλ ππΪξρνπλ ζ΄ απηάλ 

δηνξζψζεηο νη νπνέεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθά θαηΪ ηελ θξέζε ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 
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5. Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθάζεη εκπξνζΫζκσο ηελ Ϋλζηαζε ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α΄ 

ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ά Ϋρεη απνξξηθζεέ ε αλσηΫξσ Ϋλζηαζε, 

ζεσξεέηαη φηη απνδΫρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο ά 

πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ ά κε νηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, 

επζΫσο ά εκκΫζσο, ηνπο αλσηΫξσ φξνπο. ΜεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο, επέ λνκέκσο 

ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξΫρνπλ δηεπθξηλέζεηο κφλν φηαλ απηΫο 

δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν εέηε θαηΪ ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζέα, εέηε θαηφπηλ εγγξΪθνπ ηεο 

Τπεξεζέαο, κεηΪ ηελ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηνπ νξγΪλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλέζεηο, νη νπνέεο 

παξΫρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ιακβΪλνληαη ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα 

ζεκεέα γηα ηα νπνέα ππνβιάζεθε ζρεηηθφ αέηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

6. Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηΫο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ηνπιΪρηζηνλ 

εθαηφλ νγδφληα (180) κΫξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην 

ρξφλν πνπ απνδΫρνληαη λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπ. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο 

κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, απνξξέπηεηαη ζαλ απαξΪδεθηε. Ζ 

ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηαζεέ, εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα, πξηλ απφ ηε ιάμε 

ηεο, θαη’ αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθάξπμε. 

ΠεξαηηΫξσ παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα ιΪβεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Ϊξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

7. ΔπηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο αλΪ δεηνχκελν εέδνο, φρη πεξηζζφηεξεο απφ κηα, κε ηελ 

ππνρξΫσζε λα θαηνλνκΪδεηαη ξεηψο ε θχξηα θαη ε ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ. ε πεξέπησζε ππνβνιάο 

πιΫνλ ηεο κηαο ελαιιαθηηθάο πξνζθνξΪο δελ ιακβΪλεηαη ππφςε νπδεκέα ησλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνζθνξψλ.  

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ. γίλνληαη δεθηά είηε  

θαηαηεζνχλ πξσηφηππα είηε αληίγξαθα απηψλ. 

 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθέξεη ηνλ απν-

θιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 

20 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

 

 

Άξζξν 2o 

Υξφvoο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

3.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηΪζρνπλ ζηov δηαγσληζκφ πξΫπεη vα ππoβΪιoπv εκπξνζΫζκσο ηελ 

πξoζθoξΪ ηνπο κε ηα απαξαέηεηα δηθαηoιoγεηηθΪ θαη φ,ηη Ϊιιν απαηηεέηαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαθάξπμε. Ζ θαηΪξηηζε θαη ππνβνιά ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 

Ϊξζξα 11 θαη 12 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Π.Γ. 118/2007).  

3.2. Οη πξνζθνξΫο κπνξεέ λα απνζηΫιινληαη ζην Ννζνθνκεέν κε νπνηνδάπνηε ηξφπν, κε ηελ 

απαξαέηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηΫο ζα πεξηΫξρνληαη ζηελ Τπεξεζέα κΫρξη ηε ιάμε ηεο 

θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθάξπμε πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. ΠξνζθνξΫο πνπ 

ππνβΪιινληαη ά πεξηΫξρνληαη ζηελ Τπεξεζέα κεηΪ ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθάξπμε 

εκεξνκελέα θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξΫθνληαη ρσξέο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

3.3. Οη πξνζθνξΫο ζα ππoβΪιιovηαη ζπληαγκΫλεο ζηελ Διιεληθά γιψζζα, ζε δχν (2) αληέγξαθα, 

θαη κΫζα ζε θαιΪ ζθξαγηζκΫvo θΪθειν, ζηov oπoέo ζα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο: 

3.3.1. Ζ ιΫμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαέα γξΪκκαηα. 

3.3.2. Ο πιάξεο ηέηινο ηεο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ηελ πξνκάζεηα. 

3.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο. 

3.3.4. Ζ εκεξoκεvέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ. 

3.3.5. Σα ζηνηρεέα ηνπ απoζηoιΫα. 

3.4. Οη πξνζθνξΫο ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ά ηνλ ηπρφλ νξηζζΫληα αληηπξφζσπφ ηνπ. 

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξΪ ππνγξΪθεηαη απφ θΪζε κΫινο ηεο ά, δηαθνξεηηθΪ, 
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απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζΫληα εθπξφζσπφ ηνπο.  

3.5. ΜΫζα ζηov θιεηζηφ θπξέσο θΪθειν ηεο πξoζθoξΪο ηoπoζεηoχvηαη: 

3.5.1. Σα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο εγγχεζεο ζπκκε-

ηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

3.5.2. Υσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ  

ηνπνζεηεέηαη απαξαίηεηα ζε δχν αληέγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζΫκελσλ εγγξΪθσλ, εθ ησλ 

νπνέσλ ην Ϋλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληέγξαθν. Σα Ϋγγξαθα απηΪ ππνβΪιινληαη ζε 

δχν πιάξεηο ρσξηζηΫο ζεηξΫο, κε αξέζκεζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπο θαη αληέζηνηρν επξεηάξην. Πην 

ζπγθεθξηκΫλα, ν θΪθεινο ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη νπσζδάπνηε λα πεξηιακβΪλεη, επέ 

πνηλά απφξξηςεο: 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιάξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπά 

(αλΪ θεθΪιαην θαη παξΪγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο (φπνπ ππΪξρνπλ) θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα δεέγκαηα ά prospectus (ηερληθΪ 

θπιιΪδηα ηνπ θαηαζθεπαζηά), ψζηε λα επηηπγρΪλεηαη αληηθεηκεληθά αμηνιφγεζε. 

2. Αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο-ηεθκεξίσζεο κε ηελ ηερληθά πεξηγξαθά ησλ 

πξνζθεξνκΫλσλ εηδψλ, ην νπνέν ζα πεξηιακβΪλεη κε πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθΪ, γηα ην ζχλνιν 

ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (γεληθψλ, εηδηθψλ, ηερληθψλ θ.ι.π.) φιεο ηηο απαληάζεηο – 

πξνζθνξΫο (αλΪ παξΪξηεκα, θεθΪιαην, παξΪγξαθν θ.ι.π.), κε παξαπνκπά, γηα ηεθκεξέσζε, 

ζηα ζπλεκκΫλα ηερληθΪ εγρεηξέδηα (π.ρ. «βιΫπε prospectus No……. ζειέδα……») θαη ινηπΪ 

δηθαηνινγεηηθΪ. ΠξνζθνξΫο νη νπνέεο απιΪ αληηγξΪθνπλ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ρσξέο ηεθκεξέσζε θαη πιάξε παξαπνκπά-αληηζηνηρέα, κεηαμχ θεηκΫλνπ αλΪ 

παξΪγξαθν θαη prospectus ζα απνθιεένληαη. ΠξνζθνξΫο νη νπνέεο ζηελ Σερληθά Πεξηγξαθά ά 

ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο – ηεθκεξέσζεο θ.ι.π εέλαη αφξηζηεο, αζαθεέο ά ειιηπεέο θαη δελ 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηεθκεξέσζε, ζα ζεσξνχληαη σο Ϋρνπζεο απνθιέζεηο απφ 

ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνθιεένληαη ηεο πεξαηηΫξσ δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο. 

3. Σα θαηαηηζέκελα prospectus (γηα φζα είδε δελ θαηαηεζνχλ δείγκαηα ιφγσ ηεο θχζεο ή 

ηνπ κεγάινπ θφζηνπο απηψλ), ηα νπνέα πξΫπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθΪ θαη πνηνηηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ αλαγξΪθνληαη ζηηο πξνζθνξΫο. ΠξΫπεη λα εέλαη πξσηφηππα ά επηθπξσκΫλα 

αληέγξαθα (φρη απιΪ θσηναληέγξαθα) ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ ά εθηππψζεηο απφ 

επέζεκεο ηνπνζεζέεο ηνπ θαηαζθεπαζηά ζην δηαδέθηπν, ε αθξηβάο ειεθηξνληθά δηεχζπλζε ησλ 

νπνέσλ πξΫπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξΪ ά λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζΫληα 

ζηνηρεέα. ΠξΫπεη επέζεο λα εέλαη απηΪ πνπ ρξεζηκνπνηεέ ν νέθνο θαηαζθεπάο πνπ πξντφληνο ζην 

πιαέζην ηεο πνιηηηθάο πξνψζεζεο ησλ πσιάζεσλ ηνπ ζηηο αγνξΫο (ηδησηηθΫο θαη ηνπ Γεκνζένπ) 

ηνπ ελδηαθΫξνληνο ηνπ.  

4. Τπεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνέα ν πξνκεζεπηάο ζα δειψλεη φηη ην πξνζθεξφκελν εέδνο 

πιεξνέ πιάξσο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5. Γήισζε ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθΫξεη ν πξνκεζεπηάο (Ϊξζξν 

18 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).                                          

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, εθφζνλ θαηαζθεπΪδεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, κε 

ηελ νπνέα ζα αλαθΫξεη ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπΪζεη ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. Όηαλ ν πξνζθΫξσλ δελ ζα 

θαηαζθεπΪζεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθά ηνπ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, νθεέιεη λα δειψζεη 

ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ 

ηφπν εγθαηΪζηαζεο ηεο. Δπέζεο, ζηελ πεξέπησζε απηά, πξΫπεη λα δειψλεη ππεχζπλα πξνο ηνλ 

θνξΫα φηη ε θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ επηρεέξεζε ζηελ νπνέα αλάθεη ά 

ε νπνέα εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ ά κεξηθΪ ηε κνλΪδα θαηαζθεπάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρεέξεζεο απηάο Ϋρεη απνδερζεέ Ϋλαληέ ηνπ ηελ εθηΫιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκΫλεο πξνκάζεηαο, ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ 

Ϋγηλε ε απνδνρά. 

7. Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηΪ ηα ηζρχνληα δηεζλά ά/ θαη επξσπατθΪ ά/ θαη 

εζληθΪ πξφηππα (ISO, ΔΝ, ΔΛΟΣ θ.ι.π.) ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηά ησλ πιηθψλ φζν θαη ηνπ 
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πξνκεζεπηά, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθΫο επηρεηξάζεηο. Χο πξνο φ,ηη αθνξΪ ηηο 

απαηηήζεηο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο θαη γεληθά δηαθίλεζεο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ν πξνκεζεπηάο ζεσξεέηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο απηΫο, εθφζνλ 

δηαζΫηεη βεβαέσζε αξκφδηαο Αξράο ά ΚνηλνπνηεκΫλνπ Οξγαληζκνχ, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη 

φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ ππ' αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/7-1-2004 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγεέαο θαη Πξφλνηαο «ΑξρΫο θαη θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο νξζάο πξαθηηθάο δηαλνκάο 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (Φ.Δ.Κ. Β΄ 32/16-1-2004).  

8.  Πηζηνπνηεηηθά, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο ή άιια θαηάιιεια έγγξαθα, κε ηα νπνέα 

πηζηνπνηεέηαη ε θαηαιιειφηεηα θαη αζθΪιεηα ησλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα 

απαηηνχληαη ζην Ϊξζξν 5 παξ. 5.6. ηνπ παξφληνο παξαξηάκαηνο. 

9. Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη κπνξεέ λα ιΪβεη φια ηα αλαγθαέα κΫηξα απφζπξζεο ηνπ 

πξντφληνο απφ ηελ αγνξΪ, ζε πεξέπησζε πνπ ε ρξάζε ηνπ ζΫηεη ζε θέλδπλν ηελ πγεέα ά θαη ηελ 

αζθΪιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ά ελδερνκΫλσο θαη Ϊιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ 

αζθΪιεηα πξαγκΪησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

10. Αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ρσξίο ηηκέο. 

  

Όζνλ αθνξά ηα δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 7 θαη 8, ζα γίλνληαη δεθηά  

πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηψλ θαη ππνρξεσηηθά κεηαθξαζκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα (φηαλ πξφθεηηαη γηα πηζηνπνηεηηθά απφ μέλνπο νξγαληζκνχο)  θαη 

επηθπξσκέλα γηα ηελ κεηάθξαζή ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή απφ Γηθεγφξν.  

 

ε πεξέπησζε πνπ ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο δελ εέλαη δπλαηφλ, ιφγσ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξέσο θΪθειν, ηφηε απηΪ ζπζθεπΪδνληαη ηδηαέηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξέσο 

θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπΫο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο 

θαθΫινπ. 

 

3.5.3. Υσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε δχν αληέγξαθα, ηα oηθovoκηθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο. Πην ζπγθεθξηκΫλα: 

α. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκά πξΫπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, ε 

νπνέα πξΫπεη λα εέλαη δηακνξθσκΫλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 

β. Οη ηηκΫο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, 

δαζκνέ, αζθΪιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηάζεηο θαη Ϊιιεο ζρεηηθΫο δαπΪλεο) 

εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνένο ζα αλαθΫξεηαη ρσξηζηΪ. Ζ ζπλνιηθά ηηκά ρσξέο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεέ 

ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξνληαη δσξεΪλ, ζα αλαγξΪθεηαη ζηελ 

νηθεέα ζΫζε ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ε Ϋλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ». ΔΪλ Ϋρεη παξαιεηθζεέ ε 

αλαγξαθά ηηκάο, αθφκε θαη αλ δελ ππΪξρεη ε Ϋλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξεέηαη ακαράησο φηη ηα 

αληέζηνηρα πξντφληα ά ππεξεζέεο Ϋρνπλ πξνζθεξζεέ δσξεΪλ. 

δ. ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά 

ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (Ν.4052/12, άξζξν 14, παξ. 7). Οη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο  

απνξξίπηνληαη (Ν.3918/11, άξζξν 13). 

3.6. ΠξνζθνξΪ ε νπνέα δελ ζα πεξηΫρεη ηα αλσηΫξσ ζηνηρεέα, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

3.7. Οη θΪθεινη ηεο ηερληθάο θαη νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, θαζψο θαη ν ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ Ϊξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 3 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθΫξνληα ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, πξΫπεη λα θΫξνπλ θαη απηνέ 

εμσηεξηθψο ηηο έδηεο ελδεέμεηο κε ηνλ θπξέσο θΪθειν ηεο πξνζθνξΪο. 

3.8. Οη πξνζθνξΫο δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ μΫζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, δηνξζψζεηο ά Ϊιινπ 
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εέδνπο αιινηψζεηο. ΔΪλ ππΪξρεη ζηελ πξoζθoξΪ νπνηαδάπνηε δηφξζσζε ά πξνζζάθε, απηά πξΫπεη 

λα εέλαη θαζαξνγξακκΫλε θαη κovoγξακκΫvε απφ ηov πξνζθΫξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν 

απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν, κνλνγξΪθεη θαη ζθξαγέδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ά 

πξνζζάθε. Ζ πξoζθoξΪ απνξξέπηεηαη φηαλ ππΪξρνπλ ζ’ απηά δηνξζψζεηο νη νπνέεο ηελ θαζηζηνχλ 

αζαθά, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Δπηηξνπάο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.9. Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθάζεη εκπξνζΫζκσο ηελ Ϋλζηαζε ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2  πεξ. 

α΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ά εθφζνλ Ϋρεη απνξξηθζεέ ε αλσηΫξσ 

Ϋλζηαζε, ζεσξεέηαη φηη απνδΫρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο 

θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ ά κε νηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζΫσο ά 

εκκΫζσο, ηνπο αλσηΫξσ φξνπο.  

3.10. ΜεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο, επέ λνκέκσο ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  δηαγσ-

ληδφκελνη παξΫρνπλ δηεπθξηλέζεηο κφλνλ φηαλ απηΫο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν εέηε θαηΪ ηελ 

ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζέα, εέηε θαηφπηλ εγγξΪθνπ ηεο Τπεξεζέαο, κεηΪ απφ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλέζεηο, νη νπνέεο παξΫρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, 

ιακβΪλνληαη ππφςε κφλνλ εθεέλεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα γηα ηα νπνέα ππνβιάζεθε ζρεηηθφ 

αέηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

3.11. Απνθιέζεηο απφ ηνπο απαξΪβαηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο Ϋρνπλ σο ζπλΫπεηα ηνλ απνθιεηζκφ 

ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαέλεηαη φηη νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

απαξΪβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδάπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηΫο ζπλεπΪγεηαη απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξΪο (Ϊξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

3.12. Αvηηπξoζθoξέο δελ γίvovηαη δεθηέο ζε θαλΫλα ζηΪδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξέπησζε 

ππoβoιάο ηνπο απoξξέπηovηαη σο απαξΪδεθηεο. 

3.13. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο : πΫξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξΪο γέλνληαη δεθηΫο θαη ελαιιαθηηθΫο  

πξνζθνξΫο, φρη πεξηζζφηεξεο απφ κέα, κε ηελ ππνρξΫσζε λα θαηνλνκΪδεηαη ξεηψο ε θχξηα θαη ε 

ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ. ε πεξέπησζε ππνβνιάο πιΫνλ ηεο κηαο ελαιιαθηηθάο πξνζθνξΪο δελ 

ιακβΪλεηαη ππφςε νπδεκέα ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ 

3.14. ε πεξέπησζε ζπλππνβνιάο κε ηελ πξνζθνξΪ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηάξα, ε γλσζηνπνέεζε ησλ νπνέσλ ζηνπο Ϊιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα Ϋζηγε ηα Ϋλλνκα 

ζπκθΫξνληΪ ηνπ, ν πξνζθΫξσλ νθεέιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ Ϋλδεημε «πιεξνθνξέεο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα». ε αληέζεηε πεξέπησζε, δχλαληαη λα ιακβΪλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ νη ινηπνέ δηαγσληδφκελνη. Σν Ννζνθνκεέν δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξέεο πνπ ηνπ 

Ϋρνπλ δηαβηβΪζεη νη πξνζθΫξνληεο θαη ηηο νπνέεο Ϋρνπλ ραξαθηεξέζεη σο εκπηζηεπηηθΫο. Οη 

πιεξνθνξέεο απηΫο αθνξνχλ, ηδέσο, ηα ηερληθΪ ά εκπνξηθΪ απφξξεηα  θαη ηηο εκπηζηεπηηθΫο πηπρΫο 

ησλ πξνζθνξψλ. 

3.15. Απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο επηρεηξάζεσλ πνπ θαηΪ παξΪβαζε ησλ Ϊξζξσλ 138 θαη 182 ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζέαο απαζρνινχλ ά εθκεηαιιεχνληαη αλάιηθνπο θΪησ ησλ 15 εηψλ.  

 

 

 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 

    Όινη νη πξνζθΫξνληεο πξΫπεη νπσζδάπνηε καδέ κε ηηο πξνζθνξΫο ηνπο λα θαηαζΫζνπλ δεέγκαηα.    

Σα δεέγκαηα απηΪ πξΫπεη λα θΫξνπλ ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ πξντφληνο, ηελ ζθξαγέδα ηεο Δηαηξεέαο, 

ηελ ππνγξαθά ηνπ πξνζθΫξνληα, ηνλ α/α ηεο θαηΪζηαζεο θαη ηελ νλνκαζέα ηνπ εέδνπο. Σα 

δεέγκαηα ζα θαηαηεζνχλ γηα θΪζε εέδνο θαη  ζα γέλνληαη απνδεθηΪ απφ ηελ Τπεξεζέα κΫρξη θαη 4 

εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ επνκΫλε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

απνδεηθηηθφ απνζηνιάο ζα πεξηΫρεηαη απαξαέηεηα ζηνλ θΪθειν κε ηα ΣερληθΪ ζηνηρεέα. Σα 

δεέγκαηα ζα ζπλνδεχεη δειηέν απνζηνιάο κε ηελ Ϋλδεημε (Γεέγκαηα δσξεΪλ). 

   Σα δεέγκαηα ησλ εηδψλ πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ ζα παξακεέλνπλ ζην Ννζνθνκεέν θαζ΄ φιε ηελ 

δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ζχγθξηζε κε ηα πξνζθνκηδφκελα.  Σα ππφινηπα εθφζνλ ιφγσ ηεο θχζεο 
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ηνπο δελ θαηαζηξαθνχλ θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα ηνπ ειΫγρνπ, ζα επηζηξαθνχλ  κΫζα ζε 15 εκΫξεο απφ 

ηελ εκεξνκελέα θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο κε κΫξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηά. 

 

 

Άξζξν 3ν 

Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο αλαδφρνπο επέ εθαηφλ νγδφληα (180) εκΫξεο απφ ηελ 

επνκΫλε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδΫρζεθαλ λα 

παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο. ΔΪλ νη δηαγσληδφκελνη θιάζεθαλ λα παξαηεέλνπλ ηελ ηζρχ ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο, θαη απνδΫρζεθαλ ηελ παξΪηαζε, νη πξνζθνξΫο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ 

θαη γηα ην επηπιΫνλ απηφ ρξνληθφ δηΪζηεκα. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο 

πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

(Ννζνθνκεέν), πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ην πξνβιε-

πφκελν απφ ηε δηαθάξπμε.  

 

Άξζξν 4o 

Πξνζθεξφκελα είδε – ηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζε θαηαζθεπήο ηνπο 

5.1. Οη πξνκεζεπηΫο ππνρξενχληαη vα πεξηιακβΪλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο δάισζε γηα ηε ρψξα 

θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθΫξνπλ (Ϊξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Ζ 

δάισζε απηά ππνβΪιιεηαη καδέ κε ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο (Ϊξζξν 5α ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ΠξoζθoξΪ ζηελ oπoέα δελ ππΪξρεη ε πην πΪλσ δάισζε, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε 

5.2. Ο πξνζθΫξσλ,  εθφζνλ θαηαζθεπΪδεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξΫπεη λα δειψλεη ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπΪζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, 

θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. ΠξνζθνξΪ ρσξέο ηελ αλσηΫξσ δάισζε απνξξέπηεηαη σο 

απαξΪδεθηε.  

5.3. Όηαλ νη πξνζθΫξνληεο δελ ζα θαηαζθεπΪζνπλ νη έδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθά ηνπο επη-

ρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ νπνέα ζα 

θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. Δπέζεο, ζηελ πξνζθνξΪ 

ηνπο πξΫπεη λα επηζπλΪςνπλ θαη ππεχζπλε δάισζά ηνπο πξνο ηνλ θνξΫα φηη ε θαηαζθεπά ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ επηρεέξεζε ζηελ νπνέα αλάθεη ά ε νπνέα εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ 

ά κεξηθΪ ηε κνλΪδα θαηαζθεπάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

επηρεέξεζεο απηάο Ϋρεη απνδερζεέ Ϋλαληη ηνπο ηελ εθηΫιεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πξνκάζεηαο, ζε 

πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ Ϋγηλε ε απνδνρά. ΠξνζθνξΪ ζηελ 

νπνέα δελ ζα ππΪξρνπλ νη αλσηΫξσ δειψζεηο ζα απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  

5.4. ΔΪλ δηαπηζησζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα αλππαξμέα ηεο επηρεηξεκαηηθάο κνλΪδαο πνπ δειψζεθε κε 

ηελ πξνζθνξΪ, θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη θαη 

επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πξνζθΫξνληνο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 4 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007. Ζ πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα 

πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο Ϋρεη επηβιεζεέ πνηλά απνθιεηζκνχ απφ 

ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξΫσλ πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ λ. 2286/1995, ε νπνέα 

ηζρχεη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5.5. Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο,  

απαγνξεχεηαη ε αιιαγά ηεο επηρεηξεκαηηθάο κνλΪδαο, ζηελ νπνέα δειψζεθε φηη ζα θαηαζθεπαζηεέ 

ην πξντφλ θαη κε βΪζε ηελ νπνέα Ϋγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη’ εμαέξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο, κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε αλσηΫξσ αιιαγά κφλνλ ζε πεξέπησζε αλσηΫξαο βέαο ά δηαθνπάο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ δεισζΫληνο εξγνζηαζένπ γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, ελψ κεηΪ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ε αιιαγά απηά κπνξεέ λα εγθξηζεέ κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλν αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά. ε 

φιεο ηηο πην πΪλσ πεξηπηψζεηο, απαηηεέηαη απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαζέδνληνο νξγΪλνπ, κεηΪ 

απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπάο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιά ηεο ππεχζπλεο δάισζεο ησλ παξαγξΪθσλ 

5.1 θαη 5.2 ά 5.3 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ απαηηεέηαη θαη ζηελ πεξέπησζε απηά. Καηαζθεπά ηνπ πιηθνχ 
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ζε εξγνζηΪζην Ϊιιν απφ εθεέλν πνπ δειψζεθε ρσξέο  πξνεγνχκελε Ϋγθξηζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο 

Αξράο, ζπλεπΪγεηαη αληηζηνέρσο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηά ά ηελ θάξπμε απηνχ Ϋθπησηνπ 

απφ ηε ζχκβαζε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

5.5. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, σο πξνο ηα αλσηΫξσ εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 

118/2007. 

5.6. Σα πξνζθεξφκελα εέδε πξΫπεη λα θΫξνπλ ζάκαλζε πηζηφηεηαο CE. Οη ζπκκεηΫρνληεο ζπλππν-

βΪιινπλ ππνρξεσηηθΪ καδέ κε ηελ ηερληθά ηνπο πξνζθνξΪ, αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα ηνπ 

πξντφληνο, πηζηνπνηεηηθΪ θνηλνπνηεκΫλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, εθζΫζεηο ά Ϊιια 

αλΪινγα Ϋγγξαθα, απφ ηα νπνέα πηζηνπνηεέηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθΪιεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα ηε ρξάζε γηα ηελ νπνέα πξννξέδνληαη θαη γεληθΪ ε ζπκκφξθσζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηά πξνο ηηο δηαηΪμεηο ηεο θνηλνηηθάο νδεγέαο 93/42/ΔΟΚ/14-06-93 ηνπ πκβνπιένπ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο, φπσο ηξνπνπνηεκΫλε κε ηελ νδεγέα 2001/104/ΔΚ/7-12-2001 ηνπ 

Δπξσπαέθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηζρχεη γηα ηαηξνηερλνινγηθΪ πξντφληα ά ηεο ππ’ 

αξηζ. ΓΤ7/νηθ.2480/1994 θνηλάο ππνπξγηθάο απφθαζεο (Φ.Δ.Κ. Β΄679/13-09-1994), φπσο 

ηξνπνπνηεκΫλε κε ηελ ΚΤΑ ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ.44006/2002 (ΦΔΚ 577/ΑΒ/9-05-2002) ηζρχεη κε ηελ 

νπνέα ελαξκνλέζηεθε ε ειιεληθά λνκνζεζέα πξνο ηελ πην πΪλσ νδεγέα.  

 

 

Άξζξν 5o 

Πξνζθεξφκελε  ηηκή 

6.1. Ζ ηηκά πξΫπεη λα δέλεηαη ζε επξψ (€), γηα παξΪδνζε ησλ εκπνξεπκΪησλ ειεχζεξσλ ζην Ννζν-

θνκεέν, θαη λα αλαγξΪθεηαη νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκά 

πεξηιακβΪλνληαη ηπρφλ δαζκνέ θαη θφξνη (εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α.) ΚΪζε εέδνπο Ϊιιε δαπΪλε (Ϋμνδα 

κεηαθνξΪο, Ϋμνδα ηνπνζΫηεζεο, θφζηνο αζθΪιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθΪ Ϋμνδα θ.ιπ.) βαξχλεη ηνλ 

πξνκεζεπηά θαη ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζπλππνινγηζζεέ ζηελ πξνζθνξΪ.  

6.2. ΠξoζθoξΫο κε ηηο νπνέεο δελ δέλεηαη ε ηηκά ζε επξψ ά θαζνξέδεηαη κ’ απηΫο ζρΫζε ηνπ επξψ 

πξνο μΫvo λφκηζκα, απoξξέπηovηαη σο απαξΪδεθηεο. 

6.3. Ζ πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απ’ απηάλ κε ζαθάλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκά γηα ην αληέζηνηρν εέδνο.  

6.4. ΠξνζθνξΫο πνπ ζΫηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγάο ηεο ηηκάο, απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.  

6.5.  Οη ηηκΫο ζα δέδνληαη σο εμάο: 

- Σηκά κε θξαηάζεηο ρσξέο Φ.Π.Α.  

- Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνέν ππΪγεηαη ην εέδνο. ε πεξέπησζε πνπ 

αλαθΫξεηαη εζθαικΫλν πνζνζηφ Φ.Π.Α., απηφ ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζέα. Ζ ηηκά κε 

θξαηάζεηο, θαη ρσξέο Φ.Π.Α., ζα ιακβΪλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

6.6. Ζ ηηκά ζα δέλεηαη ππνρξεσηηθΪ γηα ηε κνλΪδα θΪζε πξνζθεξφκελνπ  εέδνπο.  

6.7.Οη ηηκΫο ηεο πξoζθoξΪο εέλαη δεζκεπηηθΫο γηα ηov πξνκεζεπηά κΫρξη θαη ηελ ηειεπηαέα 

νξηζηηθά ηκεκαηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ ηεο πξνκάζεηαο. Απνθιεέεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ 

ηεο πξoζθoξΪο ά oπoηαδάπoηε αμέσζε ηνπ πξνκεζεπηά πΫξαλ ηνπ αvηηηέκoπ γηα ηα εέδε πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη ζην Ννζνθνκεέν, βΪζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξoζθoξΪο ηνπ. 

6.8. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηΪ απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηνηρεέα 

απαξαέηεηα γηα ηελ ηεθκεξέσζε ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ηηκψλ (ηδέσο φηαλ απηΫο εέλαη αζπλάζηζηα 

ρακειΫο γηα ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο), νη δε πξνκεζεπηΫο ππνρξενχληαη λα παξΫρνπλ ηα 

ζηνηρεέα απηΪ θαη λα δηεπθνιχλνπλ θΪζε ζρεηηθφ Ϋιεγρν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 

6.9. ε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε δελ αλαγξΪθεηαη ηηκά ζε πιηθΪ ά ππεξεζέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 

πξνζθνξΪ, ζεσξεέηαη ακαράησο φηη απηΪ πξνζθΫξνληαη δσξεΪλ. 

6.10. ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά 

ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (Ν.4052/12, άξζξν 14, παξ. 7). Οη 
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νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο  

απνξξίπηνληαη (Ν.3918/11. άξζξν 13). 

6.11. Ζ πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη ζε πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθά ηηκψλ 

πψιεζεο θΪησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπάο ηνπ πξντφληνο ά ηεο ηηκάο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα 

εκπνξέα (ηηκά dumping) ά φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ εέλαη απνδΫθηεο εμαγσγηθάο επηδφηεζεο. Οη 

πξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα εέλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζΫλησλ κΫηξσλ ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο 

ηνπ πξντφληνο ά ηεο θαηαζθεπΪζηξηαο εηαηξεέαο. 

6.12. Οη πξνζθΫξνληεο θαηαζθεπαζηΫο ά εκπνξηθνέ αληηπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ Ϋρνπλ 

απνδερζεέ ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηεο Γεληθάο πκθσλέαο Γαζκψλ θαη Δκπνξένπ 

(GATT) ά δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαέζην νινθιεξσκΫλεο ηεισλεηαθάο Ϋλσζεο κε ηελ Δ.Δ., νθεέινπλ 

λα δειψζνπλ εγγξΪθσο κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ δελ εέλαη απνδΫθηεο 

πνιηηηθάο ηηκψλ πψιεζεο θΪησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπάο ηνπ ά ηεο ηηκάο απφθηεζεο απηνχ γηα 

εκπνξέα (ηηκά dumping) ά απνδΫθηεο εμαγσγηθάο επηδφηεζεο. 

Γελ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηΪζεζεο ηεο πξναλαθεξζεέζαο δάισζεο νη πξνζθΫξνληεο πξντφληα 

πξνεξρφκελα απφ ηα θξΪηε - κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (Δ.Δ.), ηε Ννξβεγέα, ηελ Διβεηέα, ηηο 

Ζ.Π.Α., ηελ Ηαπσλέα, ηνλ ΚαλαδΪ, ηελ Απζηξαιέα, ην Ηζξαάι θαη ηελ Σνπξθέα, θαζψο θαη θΪζε 

Ϊιιν θξΪηνο πνπ απνδΫρεηαη θαη εθαξκφδεη, ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεέ, ηα ελ ιφγσ πξσηφθνιια ηεο 

GATT ά πνπ ζπλδΫεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαέζην νινθιεξσκΫλεο Σεισλεηαθάο Έλσζεο.    

 

 

Άξζξν 6o 

Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ – Αλαθνίλσζε ηηκψλ 

7. Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξoζθoξψv γέλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελΫξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ απηνχ (Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ). 

Απηνέ πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβΪλνπλ 

γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επέζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθΫξζεθαλ. 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε απηνχ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θα-

ηαθχξσζε, ε Δπηηξνπά ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαέλεη επέζεο ζηελ απνζθξΪγηζε ηνπ θαθΫινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ Ϊξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε εκεξνκελέα θαη ψξα 

πνπ ζα γλσζηνπνηεζεέ ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο, ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ηερληθΪ απνδεθηά ε πξνζθνξΪ, κε 

ζρεηηθά αλαθνέλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεέ κε ηειενκνηνηππέα (fax), ά κΫζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκεένπ (email) ηξεηο (3) ηνπιΪρηζηνλ εκΫξεο πξν ηεο εκεξνκελέαο απνζθξΪγηζεο ηνπ 

θαθΫινπ. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα 

απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ Ϊξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ.  

 

 

Άξζξν 7
ν
  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡOΦOΡΩΝ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜOΤ 

Κξηηάξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ εέλαη ε ρακειφηεξε ηηκά γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ά γηα κΫξνο απηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

ΠξoζθoξΪ πνπ εέλαη αφξηζηε θαη αλεπέδεθηε εθηέκεζεο ά εέλαη ππφ αέξεζε, απνξξέπηεηαη σο 

απαξΪδεθηε, κεηΪ απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΠξνζθνξΫο πνπ παξνπζηΪδνπλ απνθιέζεηο απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο,  απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.  

Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσvηζκoχ ζα γέλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ζα 

αvαθoηvσζεέ εγγξΪθσο ζηνλ αvαθεξπρζΫvηα πξνκεζεπηά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 23 

παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

Σν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβΪιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο ζρεηηθάο 
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θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο, ε νπνέα αλαθνηλψλεηαη εγγξΪθσο ζηνλ αλαθεξπρζΫληα πξνκεζεπηά. 

Απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζΫιζεη κΫζα ζην ρξφλν πνπ νξέδεηαη απφ ηελ αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο 

γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκέδνληαο ηελ πξνζάθνπζα εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο 

εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξέπησζε πνπ ν αλαθεξπρζεέο πξνκεζεπηάο δελ πξνζΫιζεη κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ 

νξέζηεθε λα ππνγξΪςεη ηε ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ 

θαηαθχξσζε πνπ Ϋγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο, ελψ ηνπ επηβΪιινληαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 

 

Άξζξν  8o 

Καηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο 

10.  ΜεηΪ ηελ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξέδνληαη ζην πξνε-

γνχκελν Ϊξζξν, ππνγξΪθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε ε ζχκβαζε, ην θεέκελν ηεο νπνέαο 

(ζρΫδην ζχκβαζεο) επηζπλΪπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε (παξΪξηεκα Δ΄). Ζ Τπεξεζέα 

ζπκπιεξψλεη ζην θεέκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πξνκεζεπηά, κε ηελ νπνέα 

ζπκκεηεέρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνέα Ϋγηλε απνδεθηά κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ.  Γελ ρσξεέ δηαπξαγκΪηεπζε  ζην θεέκελν ηεο ζχκβαζεο 

πνπ επηζπλΪθζεθε ζηελ δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν ηξνπνπνέεζε ά 

ζπκπιάξσζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πξνκεζεπηά.  

 

Άξζξo 9
ν 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεέ ζα εέλαη δηΪξθεηαο ελφο  (1) Ϋηνπο.  

 

 

Άξζξo 10
ν
  

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο 

ΚαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνράο πξνκεζεπηά ζε απηφλ θαη ηεο δηελΫξγεηΪο 

ηνπ, Ϋσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθά απφθαζε, επηηξΫπεηαη Ϋλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζέαο 

(ελδηθνθαλάο πξνζθπγά), φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 118/07.   

 

 

Άξζξo  11
ν 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

1. Οη εγγπάζεηο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθΪ πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξΪηε-κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαέσκα 

απηφ. Σα αληέζηνηρα Ϋγγξαθα ησλ εγγπάζεσλ, αλ δελ εέλαη δηαηππσκΫλα ζηελ Διιεληθά, ζα ζπvo-

δεχovηαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζε, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. ε πεξέπησζε πξνζθνξψλ 

ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ, νη εγγπάζεηο πεξηιακβΪλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο. Σν πνζφ ησλ εγγπάζεσλ ζα δέλεηαη ζε επξψ (€). 

2. Δγγχεζε πκκεηνρήο 

2.1. ΚΪζε πξνζθνξΪ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ εγγχεζε ζπκκεηνράο ππΫξ ηνπ ζπκκεηΫρνληνο, 

γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επέ ηεο ζπλνιηθάο πξνυπνινγη-

ζζεέζαο δαπΪλεο ρσξέο ην Φ.Π.Α. 

2.2. Δθφζνλ ππνβΪιιεηαη πξνζθνξΪ γηα κΫξνο ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ ά θαη γηα νξηζκΫλν κφλνλ 

εέδνο
1
, ε εγγχεζε πξΫπεη λα θαιχπηεη πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο 
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δαπΪλεο ρσξέο ην Φ.Π.Α. γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε θαηεγνξέα ά θαηεγνξέεο εηδψλ ά ην 

ζπγθεθξηκΫλν εέδνο, φπσο απηΪ πξνζδηνξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Α΄. ηελ πεξέπησζε απηά 

πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη ξεηΪ, ηφζν ζηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο φζν θαη ζε ζρεηηθά Ϋγγξαθε 

δάισζε ηνπ πξνκεζεπηά πνπ ππνβΪιιεηαη κε ηελ πξνζθνξΪ, ε θαηεγνξέα (ά νη θαηεγνξέεο) 

ησλ εηδψλ ά ην ζπγθεθξηκΫλν εέδνο, γηα ηα νπνέα ππνβΪιιεηαη πξνζθνξΪ. Σπρφλ πξνζθνξΪ 

θαη Ϊιισλ εηδψλ, γηα ηα νπνέα δελ Ϋρεη θαηαβιεζεέ εγγχεζε ζπκκεηνράο, δελ ιακβΪλεηαη 

ππφςε. 

2.3. Ζ εγγχεζε πξΫπεη λα ηζρχεη επέ Ϋλα (1) ηνπιΪρηζηνλ κάλα κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξΪο πνπ δεηΪ ε δηαθάξπμε. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξέπησζε παξΪηαζεο ηεο ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξΪο. Δγγχεζε κε κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο δελ γέλεηαη δεθηά θαη Ϋρεη σο ζπλΫπεηα 

ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο σο απαξΪδεθηεο. 

2.4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη: α) ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο, ζε πεξέπησζε απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπο θαη εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθεζεέ Ϋλδηθν κΫζν ά Ϋρεη εθπλεχζεη Ϊπξαθηε ε 

πξνζεζκέα Ϊζθεζεο ελδέθσλ κΫζσλ ά Ϋρεη ππνβιεζεέ παξαέηεζε απφ απηΪ θαη β) ζηνλ 

κεηνδφηε, κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνβνιά απ’ απηφλ εγγπεηηθάο 

επηζηνιάο θαιάο εθηΫιεζεο. 

3. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

3.1. Γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηάο εέλαη ππoρξεσκΫvoο vα  

θαηαζΫζεη Ϋσο ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθά επηζηνιά  πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ έζν 

κε πνζνζηφ πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) επέ ηεο ζπvoιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εηδψλ πνπ 

θαηαθπξψζεθαλ ζ’ απηφλ, ρσξέο Φ.Π.Α.  

3.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξΫπεη λα εέλαη  κεγαιχηεξνο θαηΪ δχν (2) ηνπιΪρηζηνλ κάλεο 

απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ.  

3.3. Ζ αλσηΫξσ εγγχεζε επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

παξαιαβά ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθα-

ζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ θαη ηελ θαηΪζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιάο ιεηηνπξγέαο. 

4. Οη εγγπάζεηο πξΫπεη λα πξνβιΫπνπλ φηη, ζε πεξέπησζε θαηΪπησζάο ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ 

ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ.  

 

 

Άξζξo  12
ν 

 

ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα εέδε, κε δηθΪ ηνπ κεηαθνξηθΪ  κΫζα, εληφο ησλ 

απνζεθψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηκεκαηηθΪ (αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ) θαη εληφο 48 

σξψλ, θαηφπηλ Ϋγγξαθεο ά ηειεθσληθάο παξαγγειέαο, κφλνλ ηεο Γηαρεέξηζεο Πιπληηθψλ ηνπ 

Ννζνθνκεένπ θαη ζε εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο (ΓεπηΫξα – Παξαζθεπά, 8.00 – 14.30). 

ε πεξέπησζε πνπ ε παξΪδνζε δελ γέλεη κΫζα ζηα ρξνληθΪ πεξηζψξηα πνπ παξΫρνληαη ζηνλ 

πξνκεζεπηά, ηνπ επηβΪιινληαη νη πξνβιεπφκελεο  απφ ην λφκν θπξψζεηο. 

Ζ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ ζα γέλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά κε βΪζε ηηο 

λφκηκεο δηαδηθαζέεο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηηο νηθεέεο δηαηΪμεηο. 

 

 

 

Άξζξo 13
ν 

ΚΤΡΩΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ - ΔΚΠΣΩΖ 

1. Ο πξνκεζεπηάο πoπ δεv πξνζΫξρεηαη κΫζα ζηεv πξνζεζκέα πoπ ηoπ νξέζηεθε, vα ππoγξΪςεη ηε 

ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απo ηεv θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε πoπ Ϋγηλε 

ζηo φλνκΪ ηoπ θαη απo θΪζε δηθαέσκα πoπ απνξξΫεη απo απηάλ, κε απφθαζε ηoπ Γηνηθεηηθνχ 
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πκβνπιένπ. ηνπ Ννζνθνκεένπ, χζηεξα απo γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. 

Με ηελ έδηα δηαδηθαζέα ν πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη 

απφ θΪζε δηθαέσκα πνχ απνξξΫεη απ' απηά, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξΫδσζε ά αληηθαηΫζηεζε ηα 

ζπκβαηηθΪ πιηθΪ, ά δελ επηζθεχαζε ά ζπληάξεζε απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ηνλ ρξφλν 

παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηΪ απφ αέηεζά ηνπ. 

2. Ο πξνκεζεπηάο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε ά απφ ηελ ζχκβαζε, 

εθφζνλ: 

- Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξΪθεθε ά ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ά παξαδφζεθε ά αληηθαηαζηΪζεθε κε 

επζχλε ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

-  πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

Με ηελ απφθαζε θάξπμεο πξνκεζεπηά Ϋθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεέ λα ηνπ παξαζρεζεέ ε 

δπλαηφηεηα παξΪδνζεο ηνπ πιηθνχ κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ  γέλεηαη ζε βΪξνο ηνπ, πΫξαλ ηεο νπνέαο νπδεκέα παξΪδνζε ά αληηθαηΪζηαζε 

απνξξηθζΫληνο πιηθνχ γέλεηαη δεθηά. 

ηνλ πξνκεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλΪζεζε ά ζχκβαζε, 

επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ 

νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ ά 

δηαδεπθηηθΪ, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

3. ε πεξέπησζε παξΪδνζεο πιηθνχ ην νπνέν παξνπζηΪδεη παξεθθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκ-

βαζεο, ρσξέο φκσο λα επεξεΪδεηαη ε θαηαιιειφηεηΪ ηνπ, εέλαη δπλαηά ε παξαιαβά ηνπ, κε 

Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, Ϋπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ 

Ννζνθνκεένπ, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/2007.   

4. ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ηα πιηθΪ θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ά αληηθαηαζηαζνχλ κεηΪ ηε 

ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηΪζεζε απηνχ, θαη πΪλησο κΫρξη ηε 

ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ελδερνκΫλσο ρνξεγάζεθε, επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ 

πξνκεζεπηά, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηΪ πεξέπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ 

Ϊξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα πνπ νξέδεη ην Ϊξζξν απηφ. 

5. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ, ν ρνξεγεηάο 

επζχλεηαη θαη γηα θΪζε δεκέα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηνπ Ννζνθνκεένπ απφ ηελ κε 

εθηΫιεζε ά ηελ θαθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

Άξζξo 14
ν
 

 

ΠΛΖΡΩΜΖ 
Ζ  εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηά ζα γέλεη  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζέα κεηΪ ηελ 

παξΪδνζε θαη ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ ηεο πξνκάζεηαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά 

παξαιαβάο ηνπ Γ. Ν. ΚαζηνξηΪο, θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά 

ελεκεξφηεηα. 

Ο πξνκεζεπηάο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηάζεηο πνπ εέλαη νη αθφινπζεο: 

     i)      ΤπΫξ Φπρηθάο πγεέαο  

              (Ϊξζξν 3  Ν. 3580/2007):                                                                                            2 ,00% 

     ii)      ΤπΫξ ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ  

               (παξ. 3, Ϊξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, Ϊξζξν 4, Ν.4013/2011):                      1,00‰ 

Δπέ ηνπ πνζνχ ηεο δεχηεξεο απφ ηηο θξαηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ επηβΪιιεηαη ηΫινο 

ραξηνζάκνπ πνζνζηνχ 3%, πιΫνλ εηζθνξΪο ππΫξ Ο.Γ.Α., πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επέ 

ηνπ ηΫινπο ραξηνζάκνπ. Γηα φηη δελ αλαθΫξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε ηζρχνπλ νη πεξέ 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ Νφκνη θαη δηαηΪμεηο. 
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Άξζξo 15ν 

Λνηπέο δηαηάμεηο  

17.1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ν. 1905/1990, ν πξνκεζεπηάο δελ κπνξεέ  λα 

ελερπξηΪζεη ά  λα εθρσξάζεη ζε ηξέηνπο  απαηηάζεηο ηνπ θαηΪ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ρσξέο 

πξνεγνχκελε Ϋγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

17.2. Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξέ πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζένπ δηαηΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Α. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ  

1. Αθαιαηηθφ   
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Να δηαζπΪ ηα επέκνλα Ϊιαηα αζβεζηένπ θαη παξΪιιεια λα ηα απνκαθξχλεη  

Να ζπκβΪιεη ζηελ θαζαξηφηεηα θαη πγηεηλά ησλ επηθαλεηψλ.  

Να εέλαη θαηΪιιειν γηα επαγγεικαηηθΪ πιπληάξηα θαζψο θαη γηα ζθεχε θνπδέλαο  

( κπελ-καξη, βξαζηάξεο, ρχηξεο) 

ΤΣΑΣΗΚΑ 

Ππθλφ θσζθσξηθφ νμχ > 30% 

ΠεξηΫρεη κε ηνληθά ηαζηελεξγΪ ιηγφηεξα απφ 5 % θαη θαηηνληθΪ ηαζηελεξγΪ  

ιηγφηεξν απφ 5% 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ΔκθΪληζε δηαπγΫο θφθθηλν πγξφ  

ΡΖ 1.0 + 0.5 

Ημψδεο < 5  Cp   ( ΓΤΝΑΜΗΚΌ ) ΔπδηΪιπην ζην 

λεξφ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη ζε δνρεέα 4 ιέηξσλ 
 

3. Μαιαθηηθφ ξνχγσλ  
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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ΣαζηελεξγΪ 3%  

ΓηαιπηΪ ζε αηζαλφιε 3%  

ΡΖ ( σο Ϋρεη)   3,5  

ΠεξηΫρεη Ϊξσκα 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη 4 ιέηξσλ. 

 

5.θφλε γεληθνχ θαζαξηζκνχ [ ηχπνπ VIM-ROLI ] 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
PH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1%   9-10 

< 5% ΑληνληθΫο επηθαλεηνδξαζηηθΫο νπζέεο, θσζθνξηθΫο ελψζεηο, αξσκαηηθΫο νπζέεο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη 500gr. 

 

6.  Απνξξππαληηθά πιπληεξίνπ ξνχρσλ  (ζθφλε) ξπζκηδφκελνπ αθξνχ κε απνιπκαληηθή θαη 

βαθηεξηνθηφλν δξάζε 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν πξντφλ απηφ ζα εέλαη θνθθψδεο πξντφλ Πχξγνπ ΞεξΪλζεσο νκνηφκνξθνπ εκθαλέζεσο, 

νηαδάπνηε δε ζπζζσκΪησζε πνπ εκθαλέδεηαη θαηΪ ηελ απνζάθεπζε ζα πξΫπεη λα ζξαχεηαη κε ην 

ρΫξη. Οη θφθθνη απηνχ ζα δηαιχνληαη εχθνια ζην λεξφ θαη δελ ζα ζπζζσκαηψλνληαη θαηΪ ηελ ξνά 

ηνπ χδαηνο κΫζσ ηεο εηδηθάο ζΫζεσο απνζΫζεσο ηνπ απνξξππαληηθνχ ζην πιπληάξην. Σα 

πεξηερφκελα ζην απνξξππαληηθφ ζπζηαηηθΪ δελ ζα εέλαη επηβιαβά ζηα θαζαξηδφκελα πθΪζκαηα 

νχηε ζηηο πιπληηθΫο κεραλΫο. 

Σα απνξξππαληηθΪ ζα εέλαη ξπζκηδφκελνπ αθξηζκνχ, ψζηε θαηΪ ηελ εξγαζέα δελ ζα παξαηεξεέηαη 

αθξηζκφο πνπ ζα παξεκπνδέδεη ηελ ιεηηνπξγέα ηνπ πιπζέκαηνο, νχηε ζα ζΫηεη ζε θέλδπλν ηηο 

ειεθηξνινγηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ πιπληεξένπ.  

 

Οζκή 

Σν απνξξππαληηθφ δελ ζα Ϋρεη νζκά θεξνδέλεο, ηαγγά ά ηρζπψδε θαη δελ ζα κεηαδέδεη ηΫηνηεο νζκΫο 

ζηα πξνο πιχζε πθΪζκαηα. Αληέζεηα εέλαη επηζπκεηφ λα εέλαη ειαθξΪ αξσκαηηζκΫλν.  

 

Πίλαθαο αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ  

χλνιν ελεξγψλ επηθαλεηνδξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ (αληνληθψλ, κε αληνληθψλ) 

          min11% 

- απνχλη 0.8-2 % 

- ΦσζθνξηθΪ σο Ρ2ζ2                                                                min    12%                            

- ΠπξηηηθΪ σο 8έ02                                                                                                              2 - 6%                                   

- Ναηξην-θαξβνμπ-κεζπινθειινπιφδε                                          0,5 - 1 % 

ε Ϊιιε νπζέα κε αλΪινγε δξΪζε                                                                                  

- Γνθηκά ππξειεπθαληηθνχ (νπηηθνχ ιακπξπληηθνχ)               ζεηηθά                                  

- Τπεξβνξηθφ λΪηξην ( ιεπθαληηθφ )                                         min 15 %                               

-Τγξαζέα                                                                                    max  9 %                    

-ΡΖ πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1%                                                    9 - 1 1                   

 

Λνηπέο απαηηήζεηο 

Σν απνξξππαληηθφ πξΫπεη λα δηΫιζεη επηηπρψο ηελ πξαθηηθά δνθηκαζέα πξνο ηνλ Ϋιεγρν ηνπ 

αθξηζκνχ θαη ηεο ελ γΫλεη ζπκπεξηθνξΪο. 

πζθεπαζέα 
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Ζ πεξηεθηηθφηεηα θΪζε ζπζθεπαζέαο ζα εέλαη 5 ά 10 ά 20 πεξέπνπ θηιΪ 

 

7. ηεγλσηηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ   

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΔλεξγΪ επηθαλεηνδξαζηηθΪ ( κε ηνληθΪ )    min 7 % 

Κηηξηθφ νμχ min 2 % 

Γηαιχηεο                                                     min 2 % 

Να κε κΫλνπλ θειέδεο ζηα ζθεχε ζε ζπλδπαζκφ κε ην απνξξππαληηθφ πιπληεξένπ πηΪησλ θαη 
ζθεπψλ. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη ζε δνρεέα 4 ιέηξσλ 

 

9. Τγξφ θαζαξηζκνχ επηθαλεηψλ  

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 Σν απνξξππαληηθφ ζα εέλαη ξπζκηδφκελνπ αθξνχ 

 Γελ ζα αθάλεη έδεκα 

 Να Ϋρεη επρΪξηζηε θαη δηαθξηηηθά νζκά 

 Να πεξηΫρεη ελεξγΪ επηθαλεηνδξαζηηθΪ min 5% 

 Να πεξηΫρεη ζαπνχλη min 0,8% 

 Να πεξηΫρεη δηαιχηε min 4% 

 Να δέλνληαη νδεγέεο ρξάζεσο 

 Να δέλνληαη νδεγέεο αζθΪιεηαο 

 Να δηαηέζεληαη ζε ζπζθεπαζέα 4 Ϋσο 6 ιέηξσλ 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη ζε δνρεέα 4 ιέηξσλ θαη  750ml.- 1l. πεξέπνπ 

 

 

11.Καζαξηζηηθφ θνχξλσλ ζε κνξθή gel   
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Να εέλαη ηζρπξφ αιθαιηθφ πξντφλ θαηΪιιειν γηα πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ  

θνχξλσλ, γθξέι, εζηηψλ κε ηζρπξνχο ξχπνπο 

Σν κέγκα ηνπ λα πεξηΫρεη αιθΪιηα ηαζηελεξγΪ θαη δηαιχηεο ψζηε λα  

απνκαθξχλεη ηηο θαξβνπλέιεο. 

Να εέλαη παρχξεπζην ψζηε λα πξνζθνιιΪηαη ζε θΪζεηεο επηθΪλεηεο. 

ΔκθΪληζε παρχξεπζην πγξφ 

Ρΐη αδηΪιπηνπ > 13 

Δηδηθφ βΪξνο ( 20° ) 1,06 

Ημψδεο 1200-1660 cν Ρ ( δπλακηθφ ) 

ΔπδηΪιπην ζε θξχν λεξφ 

Τδξνμεέδην ηνπ λαηξένπ 5-15% 

Άιαο λαηξένπ ζνπιθσλνκΫλεο αιθνφιεο < 5% 

Με ηνληθΪ ηαζηελεξγΪ < 5 % 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη ζε δνρεέα 4 ιέηξσλ 
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12. Τγξφ απνξξππαληηθφ πηάησλ ζην γέξη  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 Να εέλαη πγξφ 

 Να πεξηΫρεη αληνληθΪ επηθαλεηνδξαζηηθΪ min 16%  

 Να πεξηΫρεη κε ηνληθΪ min 2% 

 Να πεξηΫρεη NaOH min 8% 

 Να Ϋρεη PH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1%, 6-8 

 Δηδηθά ζχλζεζε γηα λα βνεζΪ ηνλ θαζαξηζκφ ξχπσλ θΪζε κνξθάο (ηζΪη, ιέπε, αέκα θαθΫο, 

απγφ θ.η.ι.) 

 Να δέλνληαη νδεγέεο ρξάζεσο 

 Να δέλνληαη νδεγέεο αζθΪιεηαο 

 Να θΫξεη ζάκαλζε CE 

 Να εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν ζχκθσλα κε ηηο ηηκΫο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 91/155 ηεο 

επξσπατθάο Ϋλσζεο 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη ζε δνρεέα  4 θαη 800 ml. ιέηξσλ 

 

14. Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ  

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σηπνιπθσζθσξηθφ Να      min 10 % 

ΝαΟΖ min 8 % 

Τπνρισξηψδεο Να ζε ελεξγφ ριψξην min 1 % 
 

Λνηπέο παξαηεξήζεηο 

Σν απνξξππαληηθφ πξΫπεη λα δηΫιζεη επηηπρψο ηελ πξαθηηθά δνθηκαζέα πξνο Ϋιεγρν αθξηζκνχ θαη 

ηεο ελ γΫλεη ζπκπεξηθνξΪο. ΜεηΪ ην πιχζηκν δελ πξΫπεη λα κΫλνπλ θειέδεο επέ ησλ ζθεπψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζηεγλσηηθφ πιπληεξένπ πηΪησλ 
 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη ζε δνρεέα 4 ά 5 ιέηξσλ 

 

 

 

16. Απνξξππαληηθφ θαζαξηζκνχ ηδακηψλ   
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

 Να πεξηΫρεη επηθαλεηνδξαζηηθΪ 0,3-0,5% 

 Να πεξηΫρεη νξγαληθφ Γηαιχηε (εθ ηνπ νπνένπ ηνπιΪρηζηνλ αιθνφιε) min 6% 

 Δηδηθά ζχλζεζε γηα λα βνεζΪ ηνλ θαζαξηζκφ θαη λα κελ αθάλεη ζΪκπσκα κεηΪ ην 

ζθνχπηζκα θαη ην ζηΫγλσκα 

 Να δέλνληαη νδεγέεο ρξάζεσο 

 Να δέλνληαη νδεγέεο αζθΪιεηαο 

 ΣαζηελεξγΪ ζπζηαηηθΪ 0,53 % 

 ΡΖ ( σο Ϋρεη) 11  

 Δηδηθφ βΪξνο 992 gr/ml 

Να κελ αθάλεη ζΪκπσκα ζηα ηδΪκηα κεηΪ ην ζθνχπηζκα θαη ην ζηΫγλσκα  

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
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Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη ζε θηΪιεο 750 ml θαη 4 ιέηξσλ. 

 

19. Υισξίλεο  
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Τπνρισξηψδεο λΪηξην ζε ελεξγφ ριψξην        min 4% 

Καπζηηθφ Να min 0.3 % 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη ζε θηΪιεο 2 ιέηξσλ 

 

Γ. ΑΚΟΗ & ΣΑΝΣΔ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

* ΑΚΟΤΛΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ – ΜΑΤΡΕ ΥΟΝΣΡΕ 

Σν ρνξεγνχκελν εέδνο ζα εέλαη καχξνπ ρξψκαηνο απφ πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελένπ, ζα Ϋρεη 

ζράκα νξζνγσλένπ κε πηπρσηΫο πιεπξΫο (αλαδηπιψζεηο) θαη ζηεγαλφηεηα ηΫηνηα πνπ λα 

εμαζθαιέδεη πιάξσο ηελ ρξάζε γηα ηελ νπνέα πξννξέδεηαη. Δπέζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλν κε 

ηηο θΪησζη πξνδηαγξαθΫο. 

1. Γηα δνθέκηα παξΪιιεια πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ extruder (extrousion ciretion)  

1 Αληνρά ζην ζεκεέν δηαξξνάο  

( stress at yield ) 

100 

Κg/cmη
2
 

ΚαηΪ  ASTM D 638 

2 
Αληνρά ζηε ζξαχζε 

230 

Κg/cmη
2
 

ΚαηΪ ASTM D 882 

3 Δπηκάθπλζε ζηε ζξαχζε 300% ΚαηΪ ASTM D 882 

 

2. Γηα δνθέκηα θΪζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ξνάο ηνπ extruder ( trasverce ciretion) 

 

1 Αληνρά ζηε ζξαχζε (stress at 

break) 

170 

Κg/cmη
2
 

ΚαηΪ ASTM D 882 

2 Δπηκάθπλζε ζηε ζξαχζε 

(ecolation at break) 

590% ΚαηΪ ASTM D 882 

3 
 

Ππθλφηεηα πιηθνχ 
0,910 gr/CC -
0,925 gr/CC 

ΚαηΪ ASTM D 1505 

ΓΗΑΣΑΔΗ 
1) ΜεγΪινη ( 110 Υ 85 cm) βΪξνο 110 +_5% γξ.  

2) Μεζαένη ( 85 Υ65 cm ) βΪξνπο 60 +_ 5% γξ. 

 

Γ. ΥΑΡΣΗΚΑ 

1. Υαξηηά πγείαο  

 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Να εέλαη ιεπηφ, αληνράο ζηε ρξάζε θαη λα απνζπληέζεηαη εχθνια ζην λεξφ. 

Να δηαηέζεηαη ζε ξφινπο 250 δηπιψλ θχιισλ κε αλνρά ± 10%. Σα θχιια λα Ϋρνπλ πιΪηνο 0,105κ. 

κε αλνρά ± 5% θαη ην κάθνο θπκαηλφκελν απφ 0.10 κΫρξη 0,14 κ. 

Οιηθφ κάθνο ξνινχ min 25 κΫηξα ± 10% 

Σα θχιια λα ρσξέδνληαη κεηαμχ ηνπο εέηε κε δηΪηξεζε εέηε κε πέεζε πΪλησο θαηΪ ηξφπν ψζηε λα 

εέλαη εχθνινο ν δηαρσξηζκφο θχινπ απφ θχιν λα εέλαη πεξηηπιηγκΫλν ζε θχιηλδξν απφ ραξηφλη 

θαηΪιιειν γηα ηελ ζηάξημε ηνπ ξνινχ. 
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ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

χλζεζε Πξσηνγελάο ραξηνπνιηφο 100% ρεκηθφο πνιηφο  

ΒΪξνο αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν γηα κνλφ θχιν 1 Υ1 8 gr ± 1 0 %   

Καζαξφ βΪξνο ξνινχ min 180 gr (± 10 % ) καδέ κε ην καδξελ  

Απνξξνθεηηθφηεηα (απαηηνχκελνο ρξφλνο) ΜΫγηζηνο ρξφλνο 15 sec 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Σν ξνιφ πγεέαο ζα παξαδέδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά ζπζθεπαζκΫλν ζε ραξηνθηβψηηα, πιαζηηθνχο 

ζΪθνπο ε Ϊιια εέδε ζπζθεπαζέαο θαηΪιιεια γηα ηελ κεηαθνξΪ θαη ηε ζηνηβαζέα ηνπ ραξηηνχ.  

ε θΪζε ζπζθεπαζέα εμσηεξηθΪ θαη κε εκθαλά ηξφπν ζα γξΪθνληαη νη επηζεκΪλζεηο πνπ 

θαζνξέδνληαη απφ ηηο ΑγνξαλνκηθΫο δηαηΪμεηο πνπ ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ 

 

3. Υαξηνπεηζέηεο  

Οη ραξηνπεηζΫηεο πξΫπεη λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλεο απφ πξσηνγελά ραξηνπνιηφ ιεπθνχ ρξψκαηνο 

θαη λα κελ πεξηΫρνπλ νπζέεο νη νπνέεο κπνξνχλ λα βιΪςνπλ απηνχο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, πξΫπεη 

δε λα πνιηνπνηνχληαη εχθνια. ΒΪξνο ραξηνπεηζΫηαο ζε γξακκΪξηα  

1,5 ζπλ ,πιελ 5% Καζαξφ βΪξνο πεξηερνκΫλνπ 102 ζπλ πιελ 5 % . Όςε ( αθά ) πνξψδεο 

ΓηαζηΪζεηο ζε εθαηνζηΪ 28 Υ 28 κε αλνρά 5 % ΣΫθξα 2.5 max %.  Απνξξνθεηηθφηεηα 

απαηηνχκελνο ρξφλνο max 10 sec.  

 

4. Υεηξνπεηζέηεο – Υαξηί ΒΟΥ  

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Οη ρεηξνπεηζΫηεο λα εέλαη ζε ξνιΪ ησλ 250 δηπιψλ θχιισλ κε αλνρά ± 10%. Οη ρεηξνπεηζΫηεο ζα 

εέλαη απφ πξσηνγελά ραξηνπνιηφ ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη δελ ζα πεξηΫρνπλ νπζέεο πνπ κπνξνχλ λα 

βιΪςνπλ απηνχο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. 

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Υαξηέ BOX  ζε ξνιφ (γηα ζάθεο) 500gr (Υαξηέ θνπδέλαο) 

Σα θχιια λα Ϋρνπλ πιΪηνο 21 Υ 21 cm ± 5% 

χζηαζε % min ρεκηθφο πνιηφο 80 Max κεραληθφο πνιηφο 20 

Υξψκα ιεπθφ. Απνξξνθεηηθφηεηα max 10 

 

 

 ΤΚΔΤΑΗΑ 

Σα ξνιΪ ζα εέλαη ζε πιαζηηθά ζπζθεπαζέα ησλ 12 ά 15 ά ησλ 20 ηεκαρέσλ.  
 

5. Υαξηνζαθνχια ΒΔΝΗΕΑΛ 

 

Υαξηνζαθνχια γηα ζΪληνπηηο ζα εέλαη απφ πξσηνγελά ραξηνπνιηφ ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη δελ ζα 

πεξηΫρνπλ νπζέεο πνπ κπνξνχλ λα βιΪςνπλ απηνχο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. 
ΓηαζηΪζεηο 12Υ28 cm ζε ζπζθεπαζέα θηιψλ. 

 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

1. Σα πιηθΪ πνπ παξαδέδνληαη πξΫπεη λα εέλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρεέξηζηα θαη ηα ηερληθΪ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθΪ λα βξέζθνληαη ζε απφιπηε ζπκθσλέα κε ηελ ηερληθά πξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά. 

2. Δηδηθφηεξα, ηα πξνζθεξφκελα πιηθΪ πξΫπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμάο φξνπο: 

- Να αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδνληαη. 

- Να ζπλνδεχνληαη απφ ζαθεέο νδεγέεο ρξάζεσο. 

16PROC004598411 2016-06-16

ΑΔΑ: Ω2ΚΜ4690ΒΥ-Ω5Ε



- Να ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθΪ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ. 

- Να Ϋρνπλ θαηΪιιειε ζπζθεπαζέα. 

3. Ζ ζπζθεπαζέα ησλ εηδψλ πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο αθφινπζεο απαηηάζεηο: 

- Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη ηνπ εξγνζηαζένπ παξαγσγάο. Σν θφζηνο ηεο δελ ζα επηβαξχλεηαη κε 

πξφζζεηα πιηθΪ πνπ δελ επηζηξΫθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηά. 

- ε εκθαλΫο ζεκεέν ηεο ζπζθεπαζέαο, θαζψο θαη ζε θΪζε κνλΪδα ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο, πξΫπεη λα 

αλαγξΪθνληαη νη αθφινπζεο ελδεέμεηο ζηα ΔιιεληθΪ ά ΑγγιηθΪ : 

*Δπσλπκέα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηά. ΔΪλ ν θαηαζθεπαζηάο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο, πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη ε επσλπκέα θαη  δηεχζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκΫλνπ 

ζηελ Κνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκΫλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 

*Σα ζηνηρεέα πνπ εέλαη απνιχησο αλαγθαέα, πξνθεηκΫλνπ ν ρξάζηεο λα εέλαη ζε ζΫζε λα αλαγλσ-

ξέζεη ην πξντφλ, ηελ πνζφηεηΪ ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζέαο. 

*Ζ εκεξνκελέα κΫρξη ηελ νπνέα ην πξντφλ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ αζθαιψο, ρσξέο 

ππνβηβαζκφ ηεο επέδνζεο.  

*Σηο εηδηθΫο ζπλζάθεο απνζάθεπζεο ά/ θαη  ρεηξηζκνχ. 

*Σηο ελδεδεηγκΫλεο πξνεηδνπνηάζεηο θαη πξνθπιΪμεηο. 

*ε θΪζε ζπζθεπαζέα ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνληαη ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ζηα ΔιιεληθΪ  

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1. Σν πξνζθεξφκελν εέδνο ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ Πηζηνπνηεηηθφ άκαλζεο CE 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δπξσπατθά Οδεγέα. 

2. Ο νέθνο θαηαζθεπάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο πξΫπεη νπσζδάπνηε λα ηεξεέ πηζηνπνηεκΫλν 

ζχζηεκα πνηφηεηαο θαηΪ ΗSO ζεηξΪο 9000 ά Ϊιιε ηζφθπξε πηζηνπνέεζε, θαζψο επέζεο λα 

Ϋρνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνπ αθνξΪ ηε δηαθέλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. ΔπηπιΫνλ, ν 

πξνκεζεπηάο εθφζνλ δελ εέλαη ν θαηαζθεπαζηάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο νθεέιεη λα ηεξεέ 

αληέζηνηρν πηζηνπνηεκΫλν ζχζηεκα πνηφηεηαο θαηΪ ΗSO ζεηξΪο 9000 ά Ϊιιε ηζφθπξε 

πηζηνπνέεζε.  

3. ΔΪλ ην πξντφλ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα πξψηε θνξΪ θαη δελ ππΪξρεη εκπεηξέα απφ ην Ννζνθνκεέν, 

ηφηε ππΪξρεη ην δηθαέσκα πξνζβνιάο ηεο ζχκβαζεο εθ’ φζνλ πξνθχςνπλ πξνβιάκαηα ζηε 

ρξάζε. 

4. Οη ζπκκεηΫρνληεο ζα θαηαζΫζνπλ δεέγκαηα ησλ πξνζθεξνκΫλσλ εηδψλ. 

ΠΡΟΦΟΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΛΖΡΟΤΝ ΣΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΘΑ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC004598411 2016-06-16

ΑΔΑ: Ω2ΚΜ4690ΒΥ-Ω5Ε



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΩΝ 

 

ην παξΪξηεκα απηφ παξνπζηΪδνληαη ππνδεέγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξΫπεη λα 

ππνβιεζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο. 

 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 

 

         Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο  ……………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν. ΚαζηνξηΪο  (πιάξε ζηνηρεέα) 

 

Δγγχεζά καο ππ’ αξηζ. ……………………….  

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ………………… 

 

αο γλσξέδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζΪο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιάησο θαη αλεπηθπιΪθησο, 

παξαηηνχκελνη ησλ ελζηΪζεσλ δηδάζεσο θαη δηαηξΫζεσο, κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 

…………………. γηα ηελ Δηαηξεέα ………………………………………………………….. νδφο 

………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ππομηθεςηών, για ηην Εηαιπία 1) 

…………………………...  και 2)  …………………………….  αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ 

αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ,  εκ ηηρ ιδιόηηηαρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ 

ππομηθεςηών),  γηα ηε ζπκκεηνρά ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο …………….. ά ηπρφλ 

επαλΪιεςά ηνπ, γηα ηελ πξνκάζεηα ………………………..… ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

………………... δηαθάξπμά ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηνλ παξαπΪλσ δηαγσληζκφ  

απνξξΫνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξΪο δεζκεχζεψο ηεο θαη κΫρξη 

ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη θαηΪζεζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  ζηελ 

πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ζε απηάλ. 

Σν παξαπΪλσ πνζφ βξέζθεηαη ζηε δηΪζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ, νιηθΪ ά κεξηθΪ, ρσξέο 

νπνηαδάπνηε εθ κΫξνπο καο αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο Ϋξεπλα ηνπ βΪζηκνπ  ά 

κε ηεο απαηηάζεσο ζαο κΫζα ζε ηξεηο (3) κΫξεο κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζε πΪγην ηΫινο 

ραξηνζάκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη ηελ …………………………………  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηάο ζα παξαηαζεέ  εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπάζεψλ καο, πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ηα ΝνκηθΪ 

Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ, καδέ κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηάο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ 

εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζηεέ γηα ηελ ΣξΪπεδα καο.  

(ΔμνπζηνδνηεκΫλε ππνγξαθά) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 

         

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 

 

                       Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν. ΚαζηνξηΪο (πιάξε ζηνηρεέα) 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζάθακε φηη ε Δηαηξέα (ή η Ένωζη Εηαιπιών ………………………………………….) νδφο  

…………………….. αξηζ. ……………. σο πξνκεζεπηάο πξφθεηηαη λα ζπλΪςεη καδέ ζαο, σο 

αγνξαζηΫο, ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκάζεηα …………………………..…., ζπλνιηθάο 

αμέαο …………………………… (εθηεινχκελε δπλΪκεη ηεο ππ’ αξηζ. …./201.. δηαθάξπμεο ηνπ  

Γ.Ν. ΚαζηνξηΪο) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηά ε εηαηξέα (ά ε Έλσζε) 

ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πνζνχ έζνπ πξνο ην 5% ρσξέο Φ.Π.Α., ηεο 

ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εηδψλ, δειαδά γηα  ΔΤΡΧ …………………….... 

ΜεηΪ ηα παξαπΪλσ, ε ΣξΪπεδα …………………………….. παξΫρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε 

ππΫξ ηεο εηαηξέαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Εηαιπιών 1) …………….…… 

…………………….. και 2) ………………………………..……… αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ 

αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ 

Ππομηθεςηών), θαη εγγπΪηαη πξνο εζΪο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιάησο θαη αλεπηθπιΪθησο, 

παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο,  λα θαηαβΪιιεη κΫζα ζε ηξεηο (3) 

εκΫξεο, αλεμΪξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηάζεηο, αληηξξάζεηο ά ελζηΪζεηο ηεο εηαηξέαο θαη ρσξέο 

Ϋξεπλα ηνπ βΪζηκνπ ά κε ηεο απαέηεζάο ζαο, κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε θαη δάισζά ζαο 

φηη ε εηαηξέα παξΫβε ά παξΫιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδάπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θΪζε πνζφ πνπ 

ζα νξέδεηε ζηε δάισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλΪ ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηά. 

 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζε πΪγην ηΫινο 

ραξηφζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηάο ζα παξαηαζεέ εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπάζεσλ καο, πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ηα ΝνκηθΪ 

Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ,  καδέ κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηάο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ 

εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζηεέ γηα ηελ ΣξΪπεδα καο.    

 

       (ΔμνπζηνδνηεκΫλε ππνγξαθά) 

16PROC004598411 2016-06-16

ΑΔΑ: Ω2ΚΜ4690ΒΥ-Ω5Ε



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Σ΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

 

   Τ   Μ   Β   Α      Ζ 

Πξνκήζεηαο ………………………….  (αμία ……………… €) 

ηελ ΚαζηνξηΪ ζάκεξα …………. 201…, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ: 

αθελφο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζένπ Γηθαένπ κε ηελ επσλπκέα «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ ΚαζηνξηΪ (Α.Φ.Μ …………………, Γ.Ο.Τ. ΚαζηνξηΪο),  φπσο 

εθπξνζσπεέηαη λφκηκα θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο απφ η… 

…………………………………………………………………., ην νπνέν ζα απνθαιεέηαη ζην εμάο 

ρΪξηλ ζπληνκέαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη 

αθεηέξνπ ηεο ………….. εηαηξέαο κε ηελ επσλπκέα …….…………………………………. 

(Α.Φ.Μ. …………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  [ή, ενδεσομένωρ,  ηηρ ένωζηρ ηων εηαιπιών 

α)…………….. …………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη ζη…  

………………………. (νδφο ……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπεέηαη λφκηκα θαηΪ ηελ 

ππνγξαθά ηεο παξνχζαο απφ η... …………………….., ε νπνέα ζα απνθαιεέηαη ζην εμάο ρΪξηλ 

ζπληνκέαο «Πξνκεζεπηήο»,  

ζπκθσλάζεθαλ, ζπλνκνινγάζεθαλ θαη Ϋγηλαλ ακνηβαέα απνδεθηΪ ηα αθφινπζα: 

 

ΛακβΪλνληαο ππφςε : 

1) Σελ αξηζκ. …./201.. Γηαθάξπμε δηελΫξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ πξνκάζεηαο Ϊθσλ 

απνξξηκκΪησλ – Υαξηηθψλ – Απνξξππαληηθψλ - Πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη Δηδψλ Οηθηαθάο 

ρξάζεο 

2) Σελ αξηζκ. ……………… απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθαλ ηα 

πξαθηηθΪ αμηνιφγεζεο ηεο επηηξνπάο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηαθπξψζεθαλ ζηελ αλσηΫξσ 

εηαηξέα ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εέδε ηνπ δηαγσληζκνχ 

3) Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.2286/95 θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 

 

 Σν Ννζνθνκεέν αλαζΫηεη θαη ν πξνκεζεπηάο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα εθηειΫζεη ηελ ελ 

ιφγσ πξνκάζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηΫξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλέεο : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα……………………………………………………  

1.2. Σν ππφ πξνκάζεηα πιηθφ ζα βξέζθεηαη ζε πιάξε ζπκθσλέα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ 

Πξνκεζεπηά, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κΫξε ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο εέλαη εηάζηα θαη ε ηζρχο ηεο αξρέδεη απφ ……………...  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

3.1. Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα εέδε ηκεκαηηθΪ, κε δηθΪ ηνπ κεηαθνξηθΪ κΫζα 

εληφο ησλ απνζεθψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ (αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ) θαη εληφο ηξηψλ 
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εκεξψλ, θαηφπηλ Ϋγγξαθεο ά ηειεθσληθάο παξαγγειέαο, κφλνλ ηεο Γηαρεέξηζεο Πιπληηθψλ ηνπ 

Ννζνθνκεένπ θαη ζε εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο (ΓεπηΫξα – Παξαζθεπά, 8.00 – 14.30). 

3.2. ε πεξέπησζε πνπ ε παξΪδνζε δελ γέλεη κΫζα ζηα ρξνληθΪ πεξηζψξηα πνπ παξΫρνληαη ζηνλ 

πξνκεζεπηά, ηνπ επηβΪιινληαη νη πξνβιεπφκελεο  απφ ην λφκν θπξψζεηο. 

3.3. Ζ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεηαη απφ Δπηηξνπά πνπ ζα νξέζεη ε 

Τπεξεζέα. Ο Ϋιεγρνο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ ζα γέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά, ηα παξαζηαηηθΪ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα πιηθΪ θαη, 

πΪλησο, χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΤΡΩΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ - ΔΚΠΣΩΖ 

4.1. Ο πξνκεζεπηάο πoπ δεv πξνζΫξρεηαη κΫζα ζηεv πξνζεζκέα πoπ ηoπ νξέζηεθε, vα ππoγξΪςεη 

ηε ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απo ηεv θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε πoπ 

Ϋγηλε ζηo φλνκΪ ηoπ θαη απo θΪζε δηθαέσκα πoπ απνξξΫεη απo απηάλ, κε απφθαζε ηoπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ. ηνπ Ννζνθνκεένπ, χζηεξα απo γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. 

Με ηελ έδηα δηαδηθαζέα ν πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη 

απφ θΪζε δηθαέσκα πνχ απνξξΫεη απ' απηά, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξΫδσζε ά αληηθαηΫζηεζε ηα 

ζπκβαηηθΪ πιηθΪ, ά δελ επηζθεχαζε ά ζπληάξεζε απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ηνλ ρξφλν 

παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηΪ απφ αέηεζά ηνπ. 

4.2. Ο πξνκεζεπηάο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε ά απφ ηελ 

ζχκβαζε, εθφζνλ: 

- Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξΪθεθε ά ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ά παξαδφζεθε ά αληηθαηαζηΪζεθε κε 

επζχλε ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

-  πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

Με ηελ απφθαζε θάξπμεο πξνκεζεπηά Ϋθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεέ λα ηνπ παξαζρεζεέ ε 

δπλαηφηεηα παξΪδνζεο ηνπ πιηθνχ κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ  γέλεηαη ζε βΪξνο ηνπ, πΫξαλ ηεο νπνέαο νπδεκέα παξΪδνζε ά αληηθαηΪζηαζε 

απνξξηθζΫληνο πιηθνχ γέλεηαη δεθηά. 

ηνλ πξνκεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλΪζεζε ά ζχκβαζε, 

επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ 

νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ ά 

δηαδεπθηηθΪ, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

4.3. ε πεξέπησζε παξΪδνζεο πιηθνχ ην νπνέν παξνπζηΪδεη παξεθθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκ-

βαζεο, ρσξέο φκσο λα επεξεΪδεηαη ε θαηαιιειφηεηΪ ηνπ, εέλαη δπλαηά ε παξαιαβά ηνπ, κε 

Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, Ϋπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ 

Ννζνθνκεένπ, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/2007.   

4.4. ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ηα πιηθΪ θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ά αληηθαηαζηαζνχλ κεηΪ ηε 

ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηΪζεζε απηνχ, θαη πΪλησο κΫρξη ηε 

ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ελδερνκΫλσο ρνξεγάζεθε, επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ 

πξνκεζεπηά, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηΪ πεξέπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ 

Ϊξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα πνπ νξέδεη ην Ϊξζξν απηφ. 

4.5. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ, ν 

ρνξεγεηάο επζχλεηαη θαη γηα θΪζε δεκέα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηνπ Ννζνθνκεένπ απφ 

ηελ κε εθηΫιεζε ά ηελ θαθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

5.1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθάξπμε, ν Πξνκεζεπηάο, γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηΫζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-200… εγγπεηηθά επηζηνιά  

η… ……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνέν αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ πΫληε ηνηο 

εθαηφ (5%) επέ ηεο ζπvoιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ πιηθνχ (κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο Ϋσο ηελ ……….-20… 

Ζ αλσηΫξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεέ ζηνλ Πξνκεζεπηά κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

παξαιαβά ηνπ πιηθνχ, ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζΪξηζε ηπρφλ 

απαηηάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ. 

5.2.  ε πεξέπησζε κεηΪζεζεο ά παξΪηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξΪδνζεο ηνπ πιηθνχ, ν Πξνκεζεπηάο 

πξΫπεη λα παξαηεέλεη αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ά λα ππνβΪιεη λΫα, 

νπφηε επηζηξΫθεηαη ε αξρηθά. Ο θαηΪ ηα αλσηΫξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα 

εέλαη κεγαιχηεξνο θαηΪ Ϋλα (1) ηνπιΪρηζηνλ κάλα απφ ηε λΫα εκεξνκελέα παξΪδνζεο ηνπ πιηθνχ. 

5.3.  ΚαηΪ ηα ινηπΪ, σο πξνο φ,ηη αθνξΪ ηηο εγγπάζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νηθεέα ζΫζε 

ηεο δηαθάξπμεο θαη ζην Ϊξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ.118/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

ΠΛΖΡΩΜΖ 

6.1.  Σν ζχλνιν ηνπ ηηκάκαηνο, πνπ πεξηιακβΪλεη ηελ αμέα ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ πξνκάζεηα 

πιηθψλ, θαη ηελ εθπιάξσζε θΪζε Ϊιιεο ζπλαθνχο ππνρξΫσζεο ηνπ Πξνκεζεπηά, ζχκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθά ηνπ πξνζθνξΪ πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο, αλΫξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ ………………… (..…..,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ φισλ ησλ λνκέκσλ θξαηάζεσλ θαη 

εμφδσλ. 

6.2. Ζ πιεξσκά ηνπ Πξνκεζεπηά ζα γέλεηαη κεηΪ απφ θΪζε ηκεκαηηθά νξηζηηθά, πνηνηηθά θαη πνζν-

ηηθά παξαιαβά απφ ην Ννζνθνκεέν, κε βΪζε ηε ζπζθεπαζέα, ηελ πεξηγξαθά θαη ηελ ηηκά ησλ 

εηδψλ, φπσο απηΪ πξνζδηνξέδνληαη αλαιπηηθΪ ζηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ πξνζθνξΪ.  

6.3. Ζ πιεξσκά ζα γέλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε, κεηΪ ηεv νξηζηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ (Ϊξζξν 35 παξ. 1α  Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν 

φηη δελ ζπληξΫρεη πεξέπησζε παξαιαβάο ησλ εηδψλ κε Ϋθπησζε ά πεξέπησζε επηβνιάο πξνζηέκσλ ά 

Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βΪξνο ηνπ πξνκεζεπηά. 

6.4. H πιεξσκά ζα γέλεηαη ζε επξψ (€), κεηΪ απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικΪησλ πιεξσκάο απφ ηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ. 

6.5. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμάληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκΫλε ηεο 

ππνβνιάο ηνπ ηηκνινγένπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηά. 

6.5.1. Ζ εμφθιεζε γέλεηαη κε βΪζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα πνπ 

πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα 

ηελ εμφθιεζε ηέηισλ πιεξσκάο ά ηελ εέζπξαμε απαηηάζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα 

Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθΪ θνξνινγηθάο θαη αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

6.5.2. Ζ ππνβνιά ηνπ ηηκνινγένπ πψιεζεο δελ κπνξεέ λα γέλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα εθΪζηεο 

ηκεκαηηθάο νξηζηηθάο πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο παξαιαβάο, θαη ηελ Ϋθδνζε ηνπ αληέζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ. ΔΪλ ν πξνκεζεπηάο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηέν απνζηνιάο σο 

ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρεέν ησλ πξντφλησλ, ε σο Ϊλσ πξνζεζκέα ππνινγέδεηαη απφ 

ηελ επνκΫλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθάο παξαιαβάο.  
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6.6. ε πεξέπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγέσλ γέλεη κεηΪ ηελ πην πΪλσ πξνζεζκέα, ην Ννζν-

θνκεέν θαζέζηαηαη ππεξάκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο Ν. 4152/2013 Ϊξζξν 1, παξ. Ε14 « 

Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2011/7 ηεο 7
εο

 Φεβξνπαξένπ 2011 γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο» (ΦΔΚ 107/Α/9-05-

2013). 

6.7. Ζ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηΫιιεηαη α) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ ηελ 

απνζηνιά ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο πιεξσκάο ζηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξένπ θαη κΫρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελΫμεσλ, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Δπέζεο, δελ πξνζκεηξεέηαη ν ρξφλνο θαζπζηΫξεζεο ηεο πιεξσκάο πνπ νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

ηνπ πξνκεζεπηά (κε Ϋγθαηξε ππνβνιά ησλ αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβά ησλ πιηθψλ κε 

Ϋθπησζε ιφγσ απνθιέζεσλ απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θ.ι.π.). 

6.8. Ο Πξνκεζεπηάο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηάζεηο επέ ηνπ ηηκάκαηνο ησλ εηδψλ. Οη 

δηελεξγνχκελεο θξαηάζεηο εέλαη απηΫο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ νηθεέα ζΫζε ηεο δηαθάξπμεο ηνπ 

δηελεξγεζΫληνο δηαγσληζκνχ, άηνη : 

     i) ΤπΫξ Φπρηθάο Τγεέαο (Ϊξζξν 3, Ν.3580/2007) :                                       2% 

     ii)    ΤπΫξ ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ  

            (παξ. 3, Ϊξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, Ϊξζξν 4, Ν.4013/2011):          1‰ 

6.9.  Δπέ ηνπ πνζνχ ηεο δεχηεξεο απφ ηηο θξαηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ επηβΪιιεηαη 

ηΫινο ραξηνζάκνπ πνζνζηνχ 3%, πιΫνλ εηζθνξΪο ππΫξ Ο.Γ.Α., πνζνζηνχ 20%, 

ππνινγηδφκελνπ επέ ηνπ ηΫινπο ραξηνζάκνπ 

6.10. ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ηνπ ηηκάκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηεέηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 

24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδάκαηνο.   

6.11.  Ο Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.) επέ ηεο αμέαο ησλ ηηκνινγέσλ βαξχλεη ην 

Ννζνθνκεέν. 

6.12. Σα Ϋμνδα κεηαθνξΪο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 

7.1.  Ο Πξνκεζεπηάο δελ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ ππεχζπλνο γηα ηελ κε Ϋγθαηξε θφξησζε - παξΪδνζε 

ηνπ ππφ πξνκάζεηα πιηθνχ ά γηα ηελ κε παξνρά ππεξεζηψλ ζπληάξεζεο ά ηελ δηΪζεζε 

απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. Χο αλσηΫξα βέα λνεέηαη 

θΪζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνέν ζηε ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα απνηξαπεέ Ϋζησ 

θαη κε ηε ιάςε κΫηξσλ Ϊθξαο επηκΫιεηαο θαη ζχλεζεο, Ϋλεθα ηνπ νπνένπ θαζέζηαηαη αλΫθηθην ζηνλ 

Πξνκεζεπηά λα πξνβεέ ν έδηνο ά κΫζσ ηξέησλ ζηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

7.2. Ο Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη κΫζα ζε δηΪζηεκα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ Ϋιαβε ρψξα 

ην γεγνλφο πνπ ζπληζηΪ αλσηΫξα βέα λα ην αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνκέζεη ζην 

Ννζνθνκεέν ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα.. ε πεξέπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηάο δελ 

πξνζθνκέζεη ηΫηνηα ζηνηρεέα ζηεξεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεέ ηε ζπλδξνκά ιφγνπ 

αλσηΫξαο βέαο  γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

7.3. Σν Ννζνθνκεέν νθεέιεη λα απαληάζεη εληφο ηξηΪληα (30) εκεξψλ ζηελ θαηΪ ηα αλσηΫξσ 

γλσζηνπνέεζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηΫξαο βέαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηά. Αλ ην Ννζνθνκεέν δελ 

απαληάζεη εληφο ηνπ αλσηΫξσ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην γεγνλφο 

αλσηΫξαο βέαο απνδεηθλχεηαη πιάξσο απφ ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρνπλ πξνζθνκηζηεέ, ζεσξεέηαη φηη 

απνδΫρεηαη ηε ζπλδξνκά ηνπ ιφγνπ αλσηΫξαο βέαο πνπ επηθαιεέηαη ν Πξνκεζεπηάο. 

7.4. Γεγνλφηα πνπ εληΪζζνληαη ζην πιαέζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Πξνκεζεπηά θαη κπνξεέ λα επεξεΪζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψ-

ζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο.  
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

8.1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ν. 1905/1990, ν Πξνκεζεπηάο δελ κπνξεέ  λα 

ελερπξηΪζεη ά  λα εθρσξάζεη ζε ηξέηνπο απαηηάζεηο ηνπ θαηΪ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ρσξέο πξνεγνχκελε 

Ϋγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

8.2. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Έρνπλ πιάξε ζπκβαηηθά ηζρχ θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκάκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κΫηξν πνπ δελ αληέθεηληαη ζηνπο φξνπο 

απηάο, α) ε δηαθάξπμε ηνπ δηελεξγεζΫληνο δηαγσληζκνχ, β) ε ηερληθά θαη νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ 

ηνπ Πξνκεζεπηά θαη γ) νη δηεπθξηληζηηθΫο ηνπ επηζηνιΫο θαη ηα ηερληθΪ θπιιΪδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

8.3. Ζ παξαιαβά ηνπ πιηθνχ ζα δηελεξγεέηαη απφ Δπηηξνπά νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζέα, 

ζπληαζζνκΫλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ο Πξνκεζεπηάο Ϋρεη δηθαέσκα λα παξέζηαηαη 

ζηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

10.1. ΚΪζε δηαθνξΪ πνπ αλαθχπηεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ά θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο, 

εθφζνλ απνξξΫεη απ’ απηάλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηά θαη αθνξΪ (ελδεηθηηθΪ) 

ηελ εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεέα απηάο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ά/ θαη ηελ 

εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ά ηελ θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επη-

ιχεηαη θαη’ αξράλ, αλεμαξηάησο ηνπ ρξφλνπ γελΫζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Ννζνθνκεένπ, πξνο ην νπνέν ν Πξνκεζεπηάο πξΫπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθά αέηεζε. Σν Γ.. 

απνθαζέδεη νξηζηηθΪ εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηνπ, ε νπνέα 

γλσζηνπνηεέηαη εγγξΪθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 2672/1998. ΔΪλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ δελ εθδψζεη απφθαζε επέ ηεο αηηάζεσο 

κΫζα ζε δχν (2) κάλεο απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο ά αλ ν Πξνκεζεπηάο δελ απνδερζεέ ηελ 

απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδάπνηε απφ ηα κΫξε δηθαηνχηαη λα εηζαγΪγεη ηε δηαθνξΪ πξνο 

επέιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδέσλ Γηθαζηεξέσλ. 

10.2. ΚΪζε δηαθσλέα ά δηαθνξΪ πνπ ζα απνξξΫεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκάζεηαο ά ζα ζρεηέδεηαη κ’ 

απηάλ θαη δελ ζα ξπζκέδεηαη θαηΪ ηνλ αλσηΫξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ηα θαζ’ χιελ 

αξκφδηα δηθαζηάξηα ηεο ΚαζηνξηΪο. 

10.3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. 

…./2016 δηαθάξπμεο ηνπ δηελεξγεζΫληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξέ πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζένπ δηαηΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ (Π.Γ. 118/2007, Ν. 2286/1995, Ϊξζξα 79 - 85 Ν. 

2362/1995 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ απηψλ δελ απνθιεέεη ηελ Ϊζθεζε Ϊιισλ 

δηθαησκΪησλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο ζπλαθεέο κε ηε ζχκβαζε δηαηΪμεηο ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπάο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο. 

10.4.  Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνέεζε απηψλ κπνξεέ λα γέλεη 

κφλνλ εγγξΪθσο, ζε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηΪ απφ πξνεγνχκελε 

ζρεηηθά απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ.  
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ε επηβεβαέσζε φισλ ησλ παξαπΪλσ ζπληΪρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληέγξαθα, ηα νπνέα,  

αθνχ δηαβΪζηεθαλ, ππνγξΪθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνέσλ ην Ννζνθνκεέν Ϋιαβε 

Ϋλα αληέγξαθν, ελψ ην δεχηεξν Ϋιαβε ν Πξνκεζεπηάο. 

 

 

 

 

                    

ΟΗ         ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

 

        ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ         ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
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