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                                                              ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
3θ Υ.ΡΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                     ΑΔΑ :  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ  
 
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νςθ : Μαυριωτίςςθσ    
Ταχ. Κϊδικασ : 52 100 Καςτοριά 
Τθλζφωνο : 24673 50621                             Καςτοριά, 15 Ιουνίου 2016     
Fax : 24673 50657                                              
E-mail : prom1@kastoriahospital.gr            
 

 
 

Δ Ι Α Κ Η  Υ Ξ Η    3915/2016 
 
Το Γενικό Νοςοκομείο Καςτοριάσ ζχοντασ υπόψθ: 

1) Το Ν.2286/1995 «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν 
κεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Αϋ19/1995) 

2) Το Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 150/2007).  
3) Το Ν.3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 81/2005), όπωσ τροποποιικθκε με τουσ Ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 
175/2005) και 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 25/2007) 

4) Τισ διατάξεισ του Ν. 3580/2007 
5) Τισ διατάξεισ του Ν. 3867/3-08-2010 άρκρο 27, παρ. 11 
6) Του N.3918/2011 ( ΦΕΚ Α’ 31/2.3.2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ 

και άλλεσ διατάξεισ.» 
7) Του Ν.4052, άρκρο 14, παρ. 7, (ΦΕΚ/41 Α/1-3-2012) περί ςφγκριςθσ των τιμϊν των 

οικονομικϊν προςφορϊν με αυτζσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν τθσ Επιτροπισ 
Ρρομθκειϊν Υγείασ, όπωσ καταγράφονται κατά τθν τελευταία θμζρα προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν ανά διαγωνιςμό 

8) Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/17.8.2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και ευκφνθ» 
9) Του Ρ.Δ.113/2010 (ΦΕΚ Αϋ194/22.11.2010) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 

Διατάκτεσ» 
10) Του Ν. 4152/13 άρκρο 1, παρ. Η14 « Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

οδθγία 2011/7 τθσ 7θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των 
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» (ΦΕΚ 107/Α/9-05-2013) 

11) Τισ διατάξεισ του Ν. 4281/14 άρκρο 157 
12) Τθν υπ' αρικ. 74/31.05.2016 απόφαςθ του Δ.Σ. περί ζγκριςθσ διενζργειασ πρόχειρου 

διαγωνιςμοφ εκτόσ ΡΡΥΥ, για τθν προμικεια των υλικϊν (φίλτρων υπερκακαροφ 
νεροφ και γαρμμζσ αιμοδιαδιικθςθσ) που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι τθσ 
μεκόδου τθσ on line αιμοδιαδιικθςθσ, προχπολογιςμοφ 17.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι 
 

Ρ  Ο Κ Η  Υ Σ Σ  Ε Ι 
Ρρόχειρο διαγωνιςμό με κριτιριο  κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι για τθν προμικεια 

υλικϊν που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι τθσ on line αιμοδιαδιικθςθσ (φίλτρα 
υπερκακαροφ νεροφ και γραμμϊν αιμοδιαδιικθςθσ)  ςε εννζα (9) αςκενείσ, ιτοι 1.400 
αιμοκακάρςεισ, όπωσ αναλυτικά αναγράφεται ςτο παράρτθμα Α’  που αποτελεί 
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αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ, για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου Καςτοριάσ για ζνα 
ζτοσ,  προχπολογιςμοφ 17.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 
Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ κάκε είδουσ. 

 
ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΑ ΩΑ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

 

18 Ιουλίου 2016 Δευτζρα 11.00 π.μ. 

 
Οι Ρροςφορζσ αποςτζλλονται με οποιονδιποτε τρόπο ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν  του 

Νοςοκομείου (Μαυριωτίςςθσ – Καςτοριά Τ.Κ. 52 100 τθλ. 24673 50621, αρμόδια υπάλλθλοσ: 
Τολιάδου Ελευκερία), μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα του διαγωνιςμοφ, δθλαδι μζχρι ςτισ 
15.07.2016  θμζρα Ραραςκευι και  ϊρα 14.30 μ. (με οποιονδιποτε τρόπο και αν αυτά 
κατατίκενται ι αποςτζλλονται). 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα,  είναι 
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται. 

Θ δαπάνθ για τθν προμικεια των παραπάνω ειδϊν κα καλυφκεί από τον προχπολογιςμό 
του Νοςοκομείου Καςτοριάσ, ΚΑΕ 1311. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί και θ προμικεια κα υλοποιθκεί ςφμφωνα με 
τα παρακάτω ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 

1. ΡΕΙΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

3. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

 
 
 
 

Ο  Διοικθτισ α.α. 
 
 
 
 

Τηιάμαλθσ Μάριοσ 
Δ/ντισ Ιατρικισ Υπθρεςίασ  
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(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 3915/2016) 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Α’ 
 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ  
 

Α/
Α 

ΤΥΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΗΣ 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

Μ/Μ ΡΟΣΟΤΗΤΑ  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙ 
ΣΜΟΣ ςε €  
ΜΕ ΦΡΑ 

 

1 
Μθχανιματα 
FRESENIUS 

Α) Γραμμζσ 
Αιμοδιαδιικθςθσ  

τεμάχια 1.400 
17.000,00 

 Β) Φίλτρα υπερκακαροφ  
    νεροφ  

τεμάχια 28 

 
 
Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ κάκε είδουσ. 
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(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 3915/2016) 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Β’ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΘΟ 1Ο 

ΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Πςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να υποβάλλουν τθν 

προςφορά τουσ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του 
Νοςοκομείου. 

Πλα τα δικαιολογθτικά και οι προςφορζσ κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί Ζλλθνεσ ι αλλοδαποί (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) που 
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα καταςκευισ και εμπορίασ των υπό προμικεια ειδϊν. 

 
ΑΘΟ 2Ο 

ΚΑΤΑΤΙΣΗ – ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
1. Κάκε προςφορά υποβάλλεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο 
φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
γ. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 
δ. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
ε. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

2. Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, κατά τθν 
διαδικαςία των άρκρων 11 και 12 του Ρ.Δ. 118/2007 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ:  
α. Τα παρακάτω δικαιολογθτικά (επί ποινι απόρριψθσ):  

i. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί 
τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. (άρκρο 6 παρ.1 περ. αϋ και άρκρο 25 του 
Ρ.Δ. 118/2007), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ζωσ ςιμερα)  
ii. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,  
ςτθν οποία: 

α) Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 
β) Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ, 

- δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα 
αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ (1) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 
118/2007, 
- δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. αϋ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 καταςτάςεισ, 
- είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ τθσ 
περίπτωςθσ (3) του εδ. αϋτθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, 
- είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
περ. (4) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 και ςτθν περ. (3) του εδ. βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 
του Ρ.Δ. 118/2007, 
- δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περ. (2) του εδ. γϋ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 κατάςταςθ. 

iii. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό 
με εκπρόςωπό τουσ (άρκρο 6 παρ. 1 περ. γϋ του Ρ.Δ. 118/2007) 
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β. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», εντόσ του οποίου 
τοποκετείται ςε δφο αντίγραφα θ τεχνικι προςφορά, θ οποία κα περιλαμβάνει: 
  1. Ρλιρθ τεχνικι περιγραφι των προςφερομζνων ειδϊν 

2. Ριςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά τα ιςχφοντα  διεκνι ι / και ευρωπαϊκά ι / 
και εκνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ κλπ.) τόςο του καταςκευαςτι των υλικϊν όςο και του 
προμθκευτι, εφόςον πρόκειται για διαφορετικζσ επιχειριςεισ. 

3. Ρλιρωσ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE (ι δθλϊςεων ςυμμόρφωςθσ CE, 
εφόςον επιτρζπονται) από τα οποία να πιςτοποιείται θ απόλυτθ καταλλθλότθτα και 
αςφάλεια των προςφερόμενων ειδϊν για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται και γενικά 
να προκφπτει ότι ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ κοινοτικισ οδθγίασ 
(οδθγία 93/42/ΕΟΚ, όπωσ αυτι ιςχφει ζωσ ςιμερα) και τα προςφερόμενα είδθ διατίκενται 
ςτο εμπόριο ςφμφωνα με το νόμο (Κ.Υ.Α. ΔΥ7/2480/1994 κ.λ.π.). 

4. Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρίασ ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ 
ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ./1348/7-1-2004 «Κακοριςμόσ ςυςτιματοσ ποιότθτασ των εταιρειϊν 
διακίνθςθσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Βϋ 32/16-1-2004), όπωσ ιςχφει. 

 
γ. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», εντόσ του 
οποίου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΑ: 
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», τοποκετείται θ 
οικονομικι προςφορά, απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο και 
το δεφτερο φωτοαντίγραφο), θ οποία κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα δίνονται ςε ευρϊ (EURO) ανά προςφερόμενο είδοσ. 
Οι τιμζσ κα αναγράφεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι , θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ και οι επιβαρφνςεισ επί των 
κρατιςεων. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ 
και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται τα 
ζξοδα προμικειασ, μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ ςε πλιρθ λειτουργία του υπό προμικεια 
είδουσ, ςτον χϊρο που κα υποδειχκεί ςτον προμθκευτι από τθν Υπθρεςία. 

 Στθν προςφορά κα αναγράφεται το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό ςτο οποίο υπάγονται τα 
υπό προμικεια είδθ και κα βαρφνει το Νοςοκομείο.  

 Υπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία να δθλϊνεται ο κωδικόσ αρικμόσ και θ τιμι που τθρείται 
ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ, για κάκε προςφερόμενο 
είδοσ. Το ςτοιχείο αυτό είναι αναγκαίο προκειμζνου, κατά τθν οικονομικι αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, να καταςτεί δυνατι θ ςυμφωνία επί τθσ αντιςτοίχθςθσ των 
προςφερόμενων ειδϊν με τα καταχωρθμζνα ςτο Ρ.Τ. είδθ και θ εφαρμογι των διατάξεων 
του Ν.4052, άρκρο 14, παρ. 7, (ΦΕΚ/41 Α/1-3-2012),  ςφμφωνα με τθν οποία  «...Στο 
ςτάδιο τησ κατακφρωςησ των διαγωνιςμών του προγράμματοσ προμηθειών υπηρεςιών 
υγείασ (ΠΠΥΥ) του 2011 και εφεξήσ γίνεται ςφγκριςη των τιμών των οικονομικών 
προςφορών με αυτζσ του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπωσ καταγράφηκαν κατά την 
τελευταία ημζρα προθεςμίασ υποβολήσ προςφορών ανά διαγωνιςμό, εφόςον η 
ανωτζρω καταληκτική ημερομηνία ζπεται τησ ζναρξησ ιςχφοσ του άρθρου 24 του ν. 
3846/2010…» και των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.3918/2011 «Οι  οικονομικζσ 
προςφορζσ που είναι ανώτερεσ από τισ κατά τα ανωτζρω παραδεκτζσ τιμζσ, 
απορρίπτονται» (Ν.3918/2011, άρθρο 13). 

 

3. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/2007, οι 
προςφζροντεσ ςτουσ οποίουσ πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι 
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(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτοφσ, με 
βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με τον Ν. 2672/1998, οφείλουν να υποβάλουν, ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω ζγγραφα ι δικαιολογθτικά, τα οποία 
αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 19 παρ. 6 
του Ρ.Δ. 118/2007: 

i. Τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά του άρκρου 6 παρ. 2 ι 3 του Ρ.Δ. 118/2007, κατά 
περίπτωςθ. Αναλυτικότερα: 

 α)  Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

 1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν 
ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του π.δ/τοσ 60/2007, για κάποιο από τα αδικιματα του 
Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, 
εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, 
τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ 
δόλιασ χρεοκοπίασ (το οποίο κα αναηθτθκεί από τθν υπθρεςία μασ αυτεπάγγελτα)..  

2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 
πτϊχευςθσ.  

3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Σε περίπτωςθ 
εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων (2) 
και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ 
επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι 
δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007.  

2) Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια από τισ 
καταςτάςεισ τθσ περ. (2) του εδ. αϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 ι 
υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία και ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ περ. 
(3) του εδ. αϋ τθσ παραγράφου 2 του ιδίου άρκρου.  

3) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 
ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

γ) Τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά:  
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1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ι 
αλλοδαποφσ, αντίςτοιχα.  

2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 
απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).  

3) Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ 
διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για 
τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 
απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του εδ. α τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007.  

4) Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ 
εκκακάριςθσ ι διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά 
ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο 
μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο 
διαγωνιςμό A.E. και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, από το 
αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. 
Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του 
Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ.  

δ) Οι Συνεταιριςμοί:  

Τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 παρ. 2 εδ. δϋ του Ρ.Δ. 118/2007. 

ε)  Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει 
ςτθν Ζνωςθ.  

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 
περιπτϊςεισ δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι 
που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ 
χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο 
πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ.  

Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο 
αποκλειςμοφ του προμθκευτι από τον διαγωνιςμό.  

 

 Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά κλπ. γίνονται δεκτά 
μόνο  εφόςον κατατεκοφν πρωτότυπα ι αντίγραφα αυτϊν. 

 

4. Ο προςφζρων, ςε περίπτωςθ υποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα 
ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα του, οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ 
«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν 
γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ 
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εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει 
τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου.  

5. Οι προςφορζσ, επί ποινι απόρριψθσ, δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, 
προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει 
να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, θ δε αρμόδια επιτροπι 
παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να κακαρογράψει 
τθν τυχόν διόρκωςθ, να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτιν. Θ προςφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν ςϋ αυτιν διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ 
επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

6. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 15 παρ. 2 
περ. αϋ του Ρ.Δ. 118/2007 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ 
ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο 
τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι  διαγωνιηόμενοι παρζχουν 
διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του 
διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του 
οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε 
ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 

7. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) μζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κακϊσ και για το χρόνο που αποδζχονται να παρατείνουν τθν προςφορά του. Ρροςφορά που 
ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, 
απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατακεί, εφόςον 
ηθτθκεί από τθν υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο και για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθν διακιρυξθ. Ρεραιτζρω παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ μπορεί να λάβει χϊρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 παρ. 3 του Ρ.Δ. 
118/2007. 
8. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ ανά ηθτοφμενο είδοσ. 

9.  Θ ανάδειξθ του προμθκευτι κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι. Συνεπϊσ, για τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ αποκλειςτικά θ χαμθλότερθ από τισ 
προςφερόμενεσ τιμζσ, από τουσ προμθκευτζσ των οποίων οι προςφορζσ κα ζχουν κρικεί ωσ 
αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 
ΑΘΟ 3o 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το πρακτικό του διαγωνιςμοφ υποβάλλεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο για τθν ζκδοςθ τθσ 

ςχετικισ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, θ οποία ανακοινϊνεται εγγράφωσ ςτουσ 
ανακθρυχκζντεσ προμθκευτζσ. Αυτοί υποχρεοφνται να προςζλκουν μζςα ςτο χρόνο που 
ορίηεται από τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 
προςκομίηοντασ τθν προςικουςα εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο ανακθρυχκείσ προμθκευτισ δεν προςζλκει μζςα ςτθν προκεςμία 
που του ορίςτθκε να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ 
επιτροπισ, ενϊ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο κυρϊςεισ. 

 
Οι ςυμβάςεισ που κα υπογραφοφν κα είναι διάρκειασ ενόσ  (1) ζτουσ.  

ΑΘΟ 5ο  
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ζνςταςθ επιτρζπεται κατά τθσ διακιρυξθσ, κατά τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ςτον 
διαγωνιςμό και κατά τθσ νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ. 
Θ ζνςταςθ κατά τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ μπορεί να αφορά και τθν πλθρότθτα των 
δικαιολογθτικϊν των άρκρων 6 και 8α του Ρ.Δ. 118/2007, που υποβάλλονται από τον 
μειοδότθ. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ από τουσ 
προαναφερόμενουσ δεν γίνονται δεκτζσ. Κατά τα λοιπά, για τουσ λόγουσ, τθν προκεςμία και 
τθ διαδικαςία υποβολισ ενςτάςεων και εξζταςισ τουσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 15 
του Ρ.Δ. 118/2007. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ προςκομίηεται παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, 
ποςοφ ίςου με το 0,10 επί τοισ εκατό (10%) επί τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ του υπό 
προμικεια είδουσ, το φψοσ του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και 
μεγαλφτερο των πζντε (5.000) χιλιάδων ευρϊ. Το ποςοςτό του παραβόλου και το φψοσ των 
ανωτζρω ποςϊν μπορεί να αναπροςαρμόηονται μετά από ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του 
Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005). 

2. Στουσ ενδιαφερόμενουσ δεν παρζχεται -ςφμφωνα με το άρκρο 36, παρ. 2 του Ν. 3772/10-
07-09 (ΦΕΚ 112/Αϋ/2009)- δυνατότθτα άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ κατά των 
πράξεων τθσ Διοίκθςθσ που αφοροφν τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ζωσ τθν ζκδοςθ 
κατακυρωτικισ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 2522/1997 
(άρκρο 8 Ν. 2955/2001). 
 

ΑΘΟ  6Ο 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΟΛΕΣ 

Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπζρ του 
ςυμμετζχοντοσ για ποςό που κα καλφπτει το 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
χωρίσ το ΦΡΑ. Θ εγγφθςθ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί ζνα (1) μινα μετά τθν λιξθ του 
χρόνου τθσ προςφοράσ που ηθτάει θ διακιρυξθ. Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για 
μζροσ των ηθτοφμενων ειδϊν θ αξία τθσ Ε.Ε. κα υπολογιςτεί επί του επιμζρουσ 
προχπολογιςμοφ του κωδικοφ είδουσ ςτο οποίο αφορά θ προςφορά 
Για  τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να 
κατακζςουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των 
ειδϊν, χωρίσ ΦΡΑ. 

Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25 
του Ρ.Δ.118/2007. 

 
 
 
 
 

ΑΘΟ  7Ο 
ΡΑΑΔΟΣΗ - ΡΑΑΛΑΒΗ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα είδθ, με δικά του μεταφορικά μζςα, ςτισ 
αποκικεσ του Φαρμακείου του Νοςοκομείου, τμθματικά (ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 
Νοςοκομείου)  και εντόσ πζντε θμερϊν, κατόπιν τθλεφωνικισ  ι ζγγραφθσ παραγγελίασ, και 
ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (Δευτζρα – Ραραςκευι, 8.00 – 14.30).  

Ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί, φςτερα   από ςχετικό αίτθμα του 
προμθκευτι που κα υποβλθκεί υποχρεωτικά πριν τθν λιξθ   του ςυμβατικοφ χρόνου και 
εφόςον υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ που τθν δικαιολογεί   και τον αποδεικνφει   ο προμθκευτισ 
και φςτερα από απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου. 
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Σε περίπτωςθ που θ παράδοςθ δεν γίνει μζςα ςτα χρονικά περικϊρια που παρζχονται 
ςτον προμθκευτι, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ  από το νόμο κυρϊςεισ. 

Θ οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι με 
βάςθ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτισ οικείεσ διατάξεισ. 

 
ΑΘΟ  8Ο 

ΚΥΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΟΣ ΤΟΥ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΡΤΩΣΗ 

1. Ο προμθκευτισ πoυ δεv προςζρχεται μζςα ςτθv προκεςμία πoυ τoυ ορίςτθκε, vα 
υπoγράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ απo τθv κατακφρωςθ ι 
ανάκεςθ πoυ ζγινε ςτo όνομά τoυ και απo κάκε δικαίωμα πoυ απορρζει απo αυτιν, με 
απόφαςθ τoυ Διοικθτικοφ Συμβουλίου. του Νοςοκομείου, φςτερα απo γνωμοδότθςθ τoυ 
αρμοδίου οργάνου. 

Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ 
και από κάκε δικαίωμα ποφ απορρζει απ' αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι 
αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι τον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι του. 

2. Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι από τθν 
ςφμβαςθ, εφόςον: 

- Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε 
με ευκφνθ του Νοςοκομείου. 

-  Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Με τθν απόφαςθ κιρυξθσ προμθκευτι ζκπτωτου από τθ ςφμβαςθ μπορεί να του 
παραςχεκεί θ δυνατότθτα παράδοςθσ του υλικοφ μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που  γίνεται ςε βάροσ του, πζραν τθσ οποίασ ουδεμία 
παράδοςθ ι αντικατάςταςθ απορριφκζντοσ υλικοφ γίνεται δεκτι. 

Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου , φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 34 παρ. 5 
του Ρ.Δ. 118/2007. 

3. Σε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, 
με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου 
διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 27 του Ρ.Δ. 118/2007.   

4. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα υλικά φορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν 
μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και 
πάντωσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, 
επιβάλλονται εισ βάροσ του προμθκευτι, εκτόσ των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωςθ 
κυρϊςεων, τα πρόςτιμα του άρκρου 32 του Ρ.Δ. 118/2007, κατά τθ διαδικαςία που ορίηει το 
άρκρο αυτό. 

5. Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου, ο 
χορθγθτισ ευκφνεται και για κάκε ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου 
από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΑΘΟ 9Ο 

ΡΛΗΩΜΗ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Το τιμολόγιο για τθν προμικεια κα εξοφλθκεί από το Νοςοκομείο. Θ πλθρωμι δεν μπορεί 
να γίνει πριν από τθν θμερομθνία εκάςτθσ οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, 
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και τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ 
παραλαβισ των ειδϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν 
κυρϊςεων εισ βάροσ του προμθκευτι. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ, μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των χρθματικϊν 
ενταλμάτων πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

Χρόνοσ εξόφλθςθσ: Εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επόμενθ τθσ 
υποβολισ του τιμολογίου πϊλθςθσ από τον προμθκευτι, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα 
ζχει ςυντελεςτεί θ οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι. 

Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 35 του Ρ.Δ. 118/2007 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν 
εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. 
(αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 

2. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το 
Νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152/2013 άρκρο 1, 
παρ. Η14 « Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2011/7 τθσ 7θσ 
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ» (ΦΕΚ 107/Α/9-05-2013) 

3. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) για το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν 
αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-
κτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) για το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν 
διενζξεων, κακϊσ γ) και για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 35 παρ. 7 
του Ρ.Δ. 118/2007. Επίςθσ, δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ που 
οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν, παραλαβι των υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ κ.λ.π.). 

4. Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α.) βαρφνει το Νοςοκομείο. Ο προμθκευτισ βαρφνεται 
με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, κακϊσ και με τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των 
ειδϊν. 

5. Ο προμθκευτισ βαρφνεται με τισ παρακάτω νόμιμεσ κρατιςεισ :  
  i) Υπζρ τρίτων (άρκρο 3, Ν.3580/2007) : 2% 

         ii)   Υπζρ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων  

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

5.1 Επί του ποςοφ τθσ δεφτερθσ από τισ κρατιςεισ του προθγοφμενου εδαφίου επιβάλλεται 
τζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3%, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α., ποςοςτοφ 20%, 
υπολογιηόμενου επί του τζλουσ χαρτοςιμου. 
 

 

 

ΑΘΟ 10Ο 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ, με όλα τα παραρτιματα αυτισ, κα είναι αναρτθμζνο ςε 
θλεκτρονικι μορφι, ςτον ιςτότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του 
Νοςοκομείου http://www.kastoriahospital.gr, με ελεφκερθ δωρεάν πρόςβαςθ  προσ όλουσ 
του ενδιαφερόμενουσ να ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό. 

 
 

ΑΘΟ 11Ο 
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ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ό,τι δεν προβλζπεται από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ 

περί προμθκειϊν του Δθμοςίου και των Ν.Ρ.Δ.Δ., ιδίωσ δε οι διατάξεισ του Ν.2286/1995, του 
Ρ.Δ. 118/2007 και των άρκρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995. 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κθρφςςονται ουςιϊδεισ. 
Για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που τυχόν προκφψει από τθ ςφμβαςθ που κα 

υπογραφεί μετά τθν ολοκλιρωςθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια 
τθσ Καςτοριάσ. 
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(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. …./2016) 

ΡΑΑΤΗΜΑ Δϋ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 

Στο παράρτθμα αυτό παρουςιάηονται υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν που πρζπει να 
υποβλθκοφν από τουσ προμθκευτζσ. 
 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΩ 
 
ΕΚΔΟΤΘΣ …………………………………………………. 
 
         Θμερομθνία ζκδοςθσ  ……………… 
 
Ρροσ το Γ.Ν. Καςτοριάσ  (πλιρθ ςτοιχεία) 
 
Εγγφθςι μασ υπ’ αρικ. ……………………….  
για ποςό ΕΥΩ ………………… 
 
Σασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, 
παραιτοφμενοι των ενςτάςεων διηιςεωσ και διαιρζςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 
…………………. για τθν Εταιρία ………………………………………………………….. οδόσ ………………………….. 
αρικμόσ …. (ή ςε περίπτωςη Ένωςησ προμηθευτών, για την Εταιρία 1) …………………………...  και 
2)  …………………………….  ατομικά για κάθε μία από αυτζσ και ωσ αλληλζγγυα και εισ ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τησ ιδιότητασ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ προμηθευτών),  για τθ 
ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό ςασ τθσ …………….. ι τυχόν επανάλθψι του,  
για τθν προμικεια ………………………..… ςφμφωνα  με τθν υπ’ αρικ. ………………... διακιρυξι ςασ. 
 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον παραπάνω διαγωνιςμό  
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ, κακ’ όλο το χρόνο τθσ εκ τθσ προςφοράσ δεςμεφςεϊσ τθσ 
και μζχρι τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των 
όρων τθσ,  ςτθν περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ ςε αυτιν. 
Το παραπάνω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί, ολικά ι μερικά, χωρίσ 
οποιαδιποτε εκ μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ ζρευνα του 
βάςιμου  ι μθ τθσ απαιτιςεωσ ςασ μζςα ςε τρεισ (3) μζρεσ μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ,  το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………………………………  
 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί  εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
Βεβαιϊνουμε ότι το ποςό των εγγυιςεϊν μασ, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Νομικά 
Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, μαηί με το ποςό τθσ εγγφθςθσ αυτισ, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί για τθν Τράπεηα μασ.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

         
ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΕ ΕΥΩ 
 
ΕΚΔΟΤΘΣ ……………………………………………. 
 
                       Θμερομθνία ζκδοςθσ  ………………… 
 
Ρροσ το Γ.Ν. Καςτοριάσ (πλιρθ ςτοιχεία) 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ………………………………. 
για ποςό ΕΥΩ ……………………………  
 
Ρλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρία (ή η Ένωςη Εταιριών ………………………………………….) οδόσ  
…………………….. αρικ. ……………. ωσ προμθκευτισ πρόκειται να ςυνάψει μαηί ςασ, ωσ 
αγοραςτζσ, ςφμβαςθ, που κα καλφπτει τθν προμικεια …………………………..…., ςυνολικισ αξίασ 
…………………………… (εκτελοφμενθ δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. …../20.. διακιρυξθσ του  Γ.Ν. 
Καςτοριάσ) και ότι ςφμφωνα με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι θ εταιρία (ι θ Ζνωςθ) 
υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου προσ το 5% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν δθλαδι για  ΕΥΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα …………………………….. παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ 
τθσ εταιρίασ (ή ςε περίπτωςη Ένωςησ, υπζρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 
2) ………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτζσ και ωσ αλληλζγγυα και εισ 
ολόκληρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τησ ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ 
Προμηθευτών), και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, 
παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ,  να καταβάλλει μζςα ςε τρεισ 
(3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από τυχόν αμφιςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι ενςτάςεισ τθσ εταιρίασ και 
χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ και 
διλωςι ςασ ότι θ εταιρία παρζβθ ι παρζλειψε να εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ 
ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςθ ςασ και που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο 
ςτθν εγγφθςθ αυτι. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 
χαρτόςθμου. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ………………………….  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.       
Βεβαιϊνουμε ότι το ποςό των εγγυιςεων μασ, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Νομικά 
Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου,  μαηί με το ποςό τθσ εγγφθςθσ αυτισ, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί για τθν Τράπεηα μασ.    

       (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 3915/2016) 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ  Δϋ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Σ   Υ   Μ   Β   Α   Σ   Η 

Ρρομικειασ ………………………….  (αξία ……………… €) 

Στθν Καςτοριά ςιμερα …………. 20…, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων: 

αφενόσ του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΙΑΣ», που εδρεφει ςτθν Καςτοριά (Α.Φ.Μ…………., Δ.Ο.Υ. Καςτοριάσ),  όπωσ 
εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τ… 
…………………………………………………………………., το οποίο κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν 
ςυντομίασ «Το Νοςοκομείο» και 

αφετζρου τθσ ………….. εταιρίασ με τθν επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 
…………………, Δ.Ο.Υ. ………………..)  *ή, ενδεχομζνωσ,  τησ ζνωςησ των εταιριών α)…………….. 
…………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.+ που εδρεφει ςτ…  ………………………. (οδόσ 
……………… αρικ. …,), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τ... 
…………………….., θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Ρρομθκευτισ»,  

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ : 
1) Τθν αρικμ. ……………… Διακιρυξθ διενζργειασ πρόχειρου διαγωνιςμοφ προμικειασ 

υλικϊν απαραίτθτων για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου αιμοδιαδιικθςθσ ςτθν Μονάδα 
Τεχνθτοφ Νεφροφ   

2) Τθν αρικμ. ………. απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ και δζςμευςθσ πίςτωςθσ από τον προχπολογιςμό του 2016 – ΚΑΕ 
1311 του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ, από τθν ζναρξθσ ιςχφοσ αυτισ 
και μζχρι 31.12.2016, κακϊσ και θ ζγκριςθ ζκδοςθσ απόφαςθσ δθμοςιονομικισ 
υποχρζωςθσ  για τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ του υπολειπόμενου ποςοφ από τον 
προχπολογιςμό του 2017, όταν αυτόσ εγκρικεί. 

3) Τθν με αρικμ. πρωτ. ……… απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ και τον α/α ….. του βιβλίου 
εγκρίςεων και εντολϊν πλθρωμισ (ΑΔΑ: ……….), με τα οποία βεβαιϊνεται θ φπαρξθ 
πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό 2016, ΚΑΕ 1311 του Νοςοκομείου, του ποςοφ των ………..€ 
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ………….., για το διάςτθμα από ……..-2016 ζωσ 
31-12-2016. Το υπόλοιπο ποςό των ……….€ που αντιςτοιχεί ςτθν προμικεια …………… από 
1-01-2017 μζχρι ………….-2017 κα δεςμευτεί από τον προχπολογιςμό εξόδων του 
οικονομικοφ ζτουσ 2013 του Νοςοκομείου ςτον Κ.Α.Εξόδων, ………, όταν αυτόσ εγκρικεί. 

4) Τισ διατάξεισ του Ν.2286/95 και του Ρ.Δ. 118/07 
 
 Το Νοςοκομείο ανακζτει και ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν 
εν λόγω προμικεια, ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ : 
 

ΑΘΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ……………………………………………………  

1.2. Το υπό προμικεια υλικό κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι  
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προςφορά του Ρρομθκευτι, που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ 
παροφςασ. 

 

ΑΘΟ 2 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι ετιςια και θ ιςχφσ τθσ αρχίηει από ……………...  
 

ΑΘΟ 3 
ΡΑΑΔΟΣΗ - ΡΑΑΛΑΒΗ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα είδθ, με δικά του μεταφορικά μζςα, ςτθν 
αποκικθ του Φαρμακείου  του Νοςοκομείου, τμθματικά (ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 
Νοςοκομείου)  και εντόσ πζντε θμερϊν, κατόπιν τθλεφωνικισ  ι ζγγραφθσ παραγγελίασ, και 
ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (Δευτζρα – Ραραςκευι, 8.00 – 14.30).  

Ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί, φςτερα   από ςχετικό αίτθμα του 
προμθκευτι που κα υποβλθκεί υποχρεωτικά πριν τθν λιξθ   του ςυμβατικοφ χρόνου και 
εφόςον υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ που τθν δικαιολογεί   και τον αποδεικνφει ο προμθκευτισ 
και φςτερα από απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου. 

Σε περίπτωςθ που θ παράδοςθ δεν γίνει μζςα ςτα χρονικά περικϊρια που παρζχονται 
ςτον προμθκευτι, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ  από το νόμο κυρϊςεισ. 

Θ οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι με 
βάςθ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτισ οικείεσ διατάξεισ. 

 
ΑΘΟ  4 

ΚΥΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΟΣ ΤΟΥ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΡΤΩΣΗ 

1. Ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε 
δικαίωμα ποφ απορρζει απ' αυτι, με απόφαςθ τoυ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Νοςοκομείου, φςτερα απo γνωμοδότθςθ τoυ αρμοδίου οργάνου, εφόςον δεν φόρτωςε, 
παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα 
ςτον ςυμβατικό χρόνο ι τον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι του. 

2. Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι από τθν 
ςφμβαςθ, εφόςον: 

- Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε 
με ευκφνθ του Νοςοκομείου. 

-  Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Με τθν απόφαςθ κιρυξθσ προμθκευτι ζκπτωτου από τθ ςφμβαςθ μπορεί να του 
παραςχεκεί θ δυνατότθτα παράδοςθσ του υλικοφ μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που  γίνεται ςε βάροσ του, πζραν τθσ οποίασ ουδεμία 
παράδοςθ ι αντικατάςταςθ απορριφκζντοσ υλικοφ γίνεται δεκτι. 

Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου , φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 34 παρ. 5 
του Ρ.Δ. 118/2007. 

3. Σε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, 
με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου 
διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 27 του Ρ.Δ. 118/2007.   

4. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα υλικά φορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν 
μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και 
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πάντωσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, 
επιβάλλονται εισ βάροσ του προμθκευτι, εκτόσ των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωςθ 
κυρϊςεων, τα πρόςτιμα του άρκρου 32 του Ρ.Δ. 118/2007, κατά τθ διαδικαςία που ορίηει το 
άρκρο αυτό. 

5. Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου, ο 
χορθγθτισ ευκφνεται και για κάκε ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου 
από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΑΘΟ 5 

ΡΛΗΩΜΗ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Το τιμολόγιο για τθν προμικεια κα εξοφλθκεί από το Νοςοκομείο. Θ πλθρωμι δεν μπορεί 
να γίνει πριν από τθν θμερομθνία εκάςτθσ οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, 
και τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ 
παραλαβισ των ειδϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν 
κυρϊςεων εισ βάροσ του προμθκευτι. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ, μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των χρθματικϊν 
ενταλμάτων πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

Χρόνοσ εξόφλθςθσ: Εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επόμενθ τθσ 
υποβολισ του τιμολογίου πϊλθςθσ από τον προμθκευτι, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα 
ζχει ςυντελεςτεί θ οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι. 

Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 35 του Ρ.Δ. 118/2007 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν 
εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. 
(αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 

2. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το 
Νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152/2013 άρκρο 1, 
παρ. Η14 « Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2011/7 τθσ 7θσ 
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ» (ΦΕΚ 107/Α/9-05-2013) 

3. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) για το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν 
αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-
κτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) για το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν 
διενζξεων, κακϊσ γ) και για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 35 παρ. 7 
του Ρ.Δ. 118/2007. Επίςθσ, δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ που 
οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν, παραλαβι των υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ κ.λ.π.). 

4. Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α.) βαρφνει το Νοςοκομείο. Ο προμθκευτισ βαρφνεται 
με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, κακϊσ και με τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των 
ειδϊν. 

5. Ο προμθκευτισ βαρφνεται με τισ παρακάτω νόμιμεσ κρατιςεισ :  
  i) Υπζρ τρίτων (άρκρο 3, Ν.3580/2007) : 2% 

         ii)   Υπζρ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων  

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

5.1 Επί του ποςοφ τθσ δεφτερθσ από τισ κρατιςεισ του προθγοφμενου εδαφίου επιβάλλεται 
τζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3%, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α., ποςοςτοφ 20%, 
υπολογιηόμενου επί του τζλουσ χαρτοςιμου. 
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ΑΘΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν 
υπ’ αρικ. ………………/………-200… εγγυθτικι επιςτολι  τ… ……………………., ποςοφ ……………… 
ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ 
αξίασ του υλικοφ ζργου (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.), με χρόνο ιςχφοσ ζωσ τθν 
……….-20… 
 
 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι τθσ αρικμ. ……………… διακιρυξθσ.                   
Θ ςφμβαςθ ςυντάχκθκε εισ διπλοφν και κάκε ςυμβαλλόμενοσ ζλαβε από ζνα πρωτότυπο, 

αφοφ υπογράφθκε όπωσ πιο κάτω. 
 
                    
 
                                       ΟΙ         ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΙΑ 
 

 
 

16PROC004604803 2016-06-16

ΑΔΑ: 603Ζ4690ΒΥ-21Δ


		2016-06-16T12:42:10+0300
	Athens




