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 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
 

 
 
     ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  
 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                          ΑΓΑ: 
 3ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
 
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ                                       Καζηνξηά, 22-8-2016 
Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ Μαξία  
ΣΖΛ.: 24670350612,621,626 
FAX: 24670350657 
E-mail: prom3@kastoriahospital.gr 
Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηίζζεο Καζηνξηά  
Σ.Κ.: 52100 

 
ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡIΘ. 5625/2016 

Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο  
γηα ηελ πξνκήζεηα Γξαθηθήο Ύιεο, Δληύπσλ & αλαισζίκσλ εθηππσηηθώλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο  

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Πξφρεηξνο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκή βάζεη δείγκαηνο 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  29/09/2016 θαη ψξα 11.00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Κηίξην Γηνίθεζεο) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ 
Γξαθηθή Ύιε, Έληππα & αλαιψζηκα εθηππσηψλ 
(κειαλνηαηλίεο) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV 

Γξαθηθή Ύιε: 30192700-8 

Έληππα: 22822200-0 

Αλαιψζηκα εθηππσηψλ (κειαλνηαηλίεο): 30192300-4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

 

 

Γξαθηθή Ύιε: 9.192,19€ 

Έληππα: 15.667,35€  

Μειαλνηαηλίεο:14.587,74€ 

ΤΝΟΛΙΚΑ: 39.447,28€ κε Φ.Π.Α. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δηήζηα 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ 
ΔΗΓΧΝ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο 

 
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Σκεκαηηθά εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, θαηφπηλ 
ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο παξαγγειίαο 

 
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Δληφο ησλ απνζεθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Δθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο 
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Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο έρνληαο ππφςε: 
1) Σν Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άξζξν 24 (Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην 

εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο) 

2) Σν Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ. Α΄19/1995) 

3) To Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 247/27-11-1995). 

4) Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 150/2007).  

5) Σν Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ 

Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 256/2-11-2001) 

6) Σν Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 81/2005), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Ν. 3370/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 

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

7) Σν Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), άξζξν 35 (Καηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Κ.Π.Γ.) 

8) Σν Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

9) Σν Ν. 3861/2010, (άξζξν 2), «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

10) Σν Π.Γ. 113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο 

11) Σν Ν.4052, άξζξν 14, παξ. 7, (Φ.Δ.Κ. Α’ 41/1-3-2012)  πεξί ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ αλά δηαγσληζκφ 

12) Σεο Παξαγξάθνπ Ε΄ ηνπ λ.4152/2013 (Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο 

ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (Α΄ 107) 

13) Σνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160 Α/8-8-2014) «Γηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Καλφλεο ζχλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»  

14) Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμε ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 5343/11/07/2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή θαη έρνπλ 
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εγθξηζεί κε ηελ αξηζκ. 36/12-06-2014 (ΘΔΜΑ 5ν) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ 

Τγείαο 

15) Σελ ππ’ αξηζ. 5804/4-12-2014 (ΦΔΚ 3261/Β΄/4-12-2014) Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε πεξί «Έγθξηζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ έηνπο 

2014» ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη –κεηαμχ άιισλ- θαη νη θσδηθνί: «, «Γξαθηθή Ύιε» κε 

θσδηθφ CPV 30192700-8 θαη πξνυπνινγηζκφ 9.192,19€, «Μειάληα» κε θσδηθφ CPV 

30192300-4 θαη πξνυπνινγηζκφ 14.587,74€, «Έληππα» κε θσδηθφ CPV 22822200-0 θαη 

πξνυπνινγηζκφ 15.667,35€ 

16) Σελ ππ’ αξηζ. 6484/30-12-2014 (ΦΔΚ 3693/΄Β/31-12-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε 

πεξί «Οξηζκνχ Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, 

Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Φ.Τ.Τ.) έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015 θαη 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

δηαγσληζκψλ» 

17) Σελ ππ’ αξηζ. 56/17-5-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, πεξί 

έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ κε επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο γηα 

Γξαθηθή Ύιε 9.192,19€, Έληππα 15.667,35€ θαη Μειάληα 14.587,74€ θαη κε ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 39.447,28€ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή βάζεη δείγκαηνο, 
γηα ηελ πξνκήζεηα Δληύπσλ, Γξαθηθήο Ύιεο & αλαισζίκσλ εθηππσηηθώλ κεραλώλ 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ, γηα έλα 
έηνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 39.447,28€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 39.447,28€, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Οη επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνί έρνπλ σο 
εμήο: Γξαθηθή Ύιε: 9.192,19€, Έληππα: 15.667,35€ & Αλαιώζηκα εθηππσηηθώλ 
κεραλώλ: 14.587,74€ 

1) Πίλαθαο κε ηελ πξνυπνινγηζζείζα αμία αλά θσδηθφ είδνπο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ γίλεηαη ζην παξάξηεκα Α΄ θαη Β΄ ηεο παξνχζαο. 

2) Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα 
κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί 
φξνη, εηδηθνί φξνη, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

3) Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο.  

4) Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 29-09-2016, εκέξα Πέκπηε θαη 
ψξα 11.00 π.κ., θαη ηφπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Μαπξησηίζζεο - 
Καζηνξηά).  

5) Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε 
εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ 28-09-2016, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14.30.  

6) Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ 
Τπεξεζία κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη 
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επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην 
ζύλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ (αιιά γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο 
πνζόηεηαο αλά είδνο). 

7) Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 
(Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ [εθεμήο: 
«Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ»]) φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3ν ηνπ 
παξαξηήκαηνο Γ΄ (γεληθνί φξνη δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ). 

8) Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή 
εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ 
εθπξνζψπεζεο. 

9) Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ 
αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο: 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί. 

  δ) Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη 
ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ’ απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ε πεξηβνιή νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

10) Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα 
κε ηα παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 

1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 
ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

 

 
Ο Γηνηθεηήο 

 

 

 

Αλησληάδεο Βαζίιεηνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  
ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV 

 

Α/Α 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

CPV 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Δ 

ΔΤΡΧ ΜΔ ΦΠΑ 

1. 30192700-8 Γξαθηθή Ύιε 9.192,19 € 

2. 22820000-4 Έληππα 15.667,35 € 

3. 30192300-4 Αλαιψζηκα εθηππσηηθψλ κεραλψλ 14.587,74 € 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
39.447,28 € 
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(Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ διακήπςξηρ ςπ’ απιθ. 5625/2016) 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’  
ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ Περιγραθή Αιηήμαηος 
τόλια-

Παραηηρήζεις 
Είδοσς 

Ποζόηηηα 
Προϋπολογιζμός 

με Φ.Π.Α. 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1 640053 
CD-R 700MB 80 MIN 

1X-24X 
Μ/Μ ΤΕΜ 1540                523,23    

 Δ ΘΖΚΖ ΑΝΑ 
ΔΝΑ 

2 600190 DVD - R ( ΣΔΜ. ) Μ/Μ ΤΕΜ 50                  37,82    
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 25 ΤΕΜ. 

3 600199 

ΑΝΣΑΛΛΑΚ. 
ΤΡΑΠΣΗΚΟΤ ΤΚ. 
ΣΧΝ 1000 ΣΔΜ. Νο 

24/6 (ΣΔΗΠ) 

Μ/Μ ΤΕΜ 20                     3,87      

4 600012 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 
ΤΡΑΠΣΗΚΟΤ ΤΚ. 

2000 ΣΔΜ. Νο 64 
(ΣΔΗΠ) 

Μ/Μ ΤΕΜ 100                  21,33      

5 600001 
ΒΑΔΗ 

ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΧΝ 
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΧΝ  

Μ/Μ ΤΕΜ 3                     4,84    
ΜΑΤΡΔ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 

6 600005 ΓΟΜΟΛΑΣΗΥΔ 
ΛΔΤΚΔ ΓΗΑ ΜΟΛΤΒΗ 

Μ/Μ ΤΕΜ 50                     4,96    
ΓΤΟ ΥΡΧΜΑΣΧΝ 

ΓΗΑ ΜΟΛΤΒΗ - 
ΣΤΛΟ 

7 600010 

ΓΗΑΚΟΡΔΤΣΔ 
ΜΔΑΗΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ 
2 ΟΠΧΝ 3,5mm ΔΧ 40 

ΦΤΛΛΑ 

Μ/Μ ΤΕΜ 5                  22,73      

8 600205 
ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΑ 

ΘΔΜΑΣΧΝ ΠΛΑΣΗΚΑ 
10 ΘΔΔΧΝ Α4 

Μ/Μ ΤΕΜ 5                     3,91      

9 600007 
ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ + 

ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ  
Μ/Μ ΤΕΜ 160                139,28    (ΔΣ 2 ΣΔΜΑΥΗΧΝ) 

10 600188 ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ 
ROLLER  

Μ/Μ ΤΕΜ 50                  38,44    4.2mm X 16m 

11 630010 
ΕΔΛΑΣΗΝΔ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΦ. Α4 
ΓΗΑ ΚΛΑΔΡ 

Μ/Μ ΤΕΜ 4000                  69,44    ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 
100 

12 600046 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ  
ΑΣΕΔΝΣΑ 17Υ24cm 

Μ/Μ ΤΕΜ 25                  86,80      

13 600047 
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ 
ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ 

(ΖΜΔΡΟΓΔΗΚΣΔ) 
Μ/Μ ΤΕΜ 122                  98,33      

14 600019 
ΚΑΡΜΠΟΝ ΥΔΗΡΟ Α4 

100ΦΤΛΛΧΝ 
Μ/Μ ΤΕΜ 1                     6,96    

80gr ΤΚΔΤΑΗΑ 
500 ΦΤΛΛΧΝ 

15 630023 

ΚΛΑΔΡ ΑΠΟ 
ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ 
4/32   

Μ/Μ ΤΕΜ 50                  76,88    ΥΧΡΗ ΚΑΓΜΗΟ 
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16 630001 

ΚΛΑΔΡ ΑΠΟ 
ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ 
8/32  

Μ/Μ ΤΕΜ 320                476,16    ΥΧΡΗ ΚΑΓΜΗΟ 

17 600051 
ΚΟΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Α4 ΡΗΓΔ 400 Φ. 
Μ/Μ ΤΕΜ 1                     7,19    

(ΠΑΚΔΣΟ 400 
ΦΤΛΛΧΝ) 

18 600043 
ΛΑΣΗΥΑ ΜΔΓΑΛΑ 

ΦΑΡΓΗΑ (ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΚΗΛΟΤ) 

Μ/Μ ΤΕΜ 5                  27,90    
ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΚΗΛΟΤ 

19 600034 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ  Μ/Μ ΤΕΜ 700                251,72    
ΓΗΑ ΓΔΜΑΣΑ ΜΔ 

ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΜΤΣΖ 
ΓΗΑΦ. ΥΡΧΜΑΣΑ 

20 600006 

ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ 
ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΖ 

(ΖΜΑΝΖ)  ΓΗΑΦ. 
ΥΡΧΜΑΣΧΝ 

Μ/Μ ΤΕΜ 150                  42,78    
ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
ΥΡΧΜΑΣΧΝ 

21 600021 
ΜΔΛΑΝΗ ΜΠΛΔ ΓΗΑ 

ΣΑΜΠΟΝ 32gr 
Μ/Μ ΤΕΜ 50                  15,50    ΣΧΝ 32gr 

22 600048 
ΜΔΛΑΝΖ ΜΑΤΡΖ Νο 

09325  ΓΗΑ 
ΑΡΗΘΜΟΜΖΥ. ΥΔΗΡΟ 

Μ/Μ ΤΕΜ 1                     4,96    ΤΚΔΤΑΗΑ 28 ml 

23 600009 ΜΟΛΤΒΗΑ ΑΠΛΖ 
ΓΡΑΦΖ 

Μ/Μ ΤΕΜ 315                  15,62      

24 640057 ΜΠΑΣΑΡΗΔ   ΑΑ   Μ/Μ ΤΕΜ 400                128,96    ΑΛΚΑΛΗΚΔ 

25 610184 ΜΠΑΣΑΡΗΔ  ΑΑΑ   Μ/Μ ΤΕΜ 400                148,80    ΑΛΚΑΛΗΚΔ 

26 600201 ΜΠΑΣΑΡΗΔ 9V   Μ/Μ ΤΕΜ 30                  45,38    ΑΛΚΑΛΗΚΔ 

27 600207 ΜΠΑΣΑΡΗΔ C  Μ/Μ ΤΕΜ 26                  18,38    ΑΛΚΑΛΗΚΔ 

28 640058 ΜΠΑΣΑΡΗΔ GP 192 
(ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ) 

Μ/Μ ΤΕΜ 18                  21,65      

29 640052 
ΜΠΑΣΑΡΗΔ GP 2032 

ΛΗΘΗΟΤ 
(ΑΚΥΑΡΟΜΔΣΡΑ) 

Μ/Μ ΤΕΜ 50                  20,32      

30 600024 ΔΛΟΣΔΗΠ ΓΗΑΦΑΝΔ  Μ/Μ ΤΕΜ 80                  28,77    19mmX33m 

31 600002 
ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΚΟΚΚΗΝΟ ΣΤΠΟΤ BIC 
Μ/Μ ΤΕΜ 250                  17,67    

ΠΑΥΟ ΜΤΣΖ 1,0 
mm, ΠΑΥΟ 

ΓΡΑΦΖ 0,3 ΔΧ 
0,5 mm. ΔΛΑΥΗΣΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΔΛΑΝΖ 0,4 gr 

32 600203 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΜΠΛΔ ΣΤΠΟΤ BIC 

Μ/Μ ΤΕΜ 1080                  76,33    

ΠΑΥΟ ΜΤΣΖ 1,0 
mm, ΠΑΥΟ 

ΓΡΑΦΖ 0,3 ΔΧ 
0,5 mm. ΔΛΑΥΗΣΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΔΛΑΝΖ 0,4 gr 
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33 600202 
ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΜΑΤΡΟ ΣΤΠΟΤ BIC 

Μ/Μ ΤΕΜ 200                  14,88    

ΠΑΥΟ ΜΤΣΖ 1,0 
mm, ΠΑΥΟ 

ΓΡΑΦΖ 0,3 ΔΧ 
0,5 mm. ΔΛΑΥΗΣΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΔΛΑΝΖ 0,4 gr 

34 600193 
ΤΝΓΔΣΖΡΔ 
ΥΑΡΣΟΤ  Νο 3 

Μ/Μ ΤΕΜ 200                  32,24    
ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ 
ΣΑΘΔΡΟΗ 

35 600031 
ΤΝΓΔΣΖΡΔ 
ΥΑΡΣΟΤ  Νο 5 

Μ/Μ ΤΕΜ 20                     8,93    
ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ 
ΣΑΘΔΡΟΗ 

36 600192 
ΤΝΓΔΣΖΡΔ 
ΥΑΡΣΟΤ  Νο 7 

Μ/Μ ΤΕΜ 5                     3,16    
ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ 
ΣΑΘΔΡΟΗ 

37 600194 
ΤΡΑΠΣΗΚΔ 

ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
ΜΔΑΗΔ Νο 24/6 

Μ/Μ ΤΕΜ 5                  29,76      

38 600008 
ΤΡΑΠΣΗΚΔ 

ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
ΜΗΚΡΔ Νο 64 

Μ/Μ ΤΕΜ 15                  49,33      

39 600211 ΦΡΑΓΗΓΑ 1 ΘΔΖ Μ/Μ ΤΕΜ 5                  12,40      

40 600195 ΦΡΑΓΗΓΑ 2 ΘΔΔΧΝ Μ/Μ ΤΕΜ 10                  43,40      

41 600196 ΦΡΑΓΗΓΑ 3 ΘΔΔΧΝ Μ/Μ ΤΕΜ 5                  30,38      

42 600197 ΦΡΑΓΗΓΑ 4 ΘΔΔΧΝ Μ/Μ ΤΕΜ 9                  54,68      

43 600049 ΦΡΑΓΗΓΑ 5 ΘΔΔΧΝ Μ/Μ ΤΕΜ 50                341,00      

44 600198 ΦΡΑΓΗΓΑ 6 ΘΔΔΧΝ Μ/Μ ΤΕΜ 7                  49,39      

45 600204 
ΦΡΑΓΗΓΑ 

ΣΡΟΓΓΤΛΖ 
Μ/Μ ΤΕΜ 3                  27,90      

46 600039 ΣΑΗΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ  Μ/Μ ΤΕΜ 30                  25,67    
ΜΖ ΓΗΑΦΑΝΖ 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ 
ΣΧΝ 5cm 

47 620070 
ΣΑΗΝΗΔ 

ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΖ 
ΛΔΤΚΔ ΘΔΡΜΗΚΔ 

Μ/Μ ΤΕΜ 49                  27,34      

48 600014 ΣΑΜΠΟΝ ΦΡΑΓΗΓΧΝ  Μ/Μ ΤΕΜ 20                  12,54    ΓΗΑΣΑΖ 12,5 Υ 
8,5 Νο 2 

49 610066 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΠΗΡΑΛ Α4  Μ/Μ ΤΕΜ 50                  72,04    ΡΗΓΔ 100 ΦΤΛΛΧΝ 

50 630002 ΦΑΚΔΛΛΟΗ ΜΔ 
ΛΑΣΗΥΟ  27Υ37CM 

Μ/Μ ΤΕΜ 350                138,88    

ΠΛΑΣΗΚΟ 
ΔΞΧΦΤΛΛΟ ΜΔ 

ΔΧΣΔΗΚΑ. 
ΠΣΔΡΤΓΗΑ 27χ37cm 

51 630018 
ΦΑΚΔΛΟΗ ΚΟΡΓΟΝΗ 
27Υ37CM ΥΑΡΣΗΝΟΗ 

ΚΛΖΡΟΗ 
Μ/Μ ΤΕΜ 100                  94,24    

ΥΑΡΣΗΝΟΗ 
ΚΛΖΡΟΗ 27 Υ 37 

cm 

52 630003 

ΦΑΚΔΛΟΗ (ΝΣΟΗΔ) 
ΜΔ ΔΛΑΜΑ ΓΗΑΦΑΝΟ 

ΣΟ ΠΡΧΣΟ 
ΔΞΧΦΤΛΛΟ 

Μ/Μ ΤΕΜ 110                  17,73      
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53 630011 
ΦΑΚΔΛΟΗ ΚΟΤΣΗ 

ΚΛΖΡΟ ΥΑΡΣΟΝΗ ΜΔ 
ΛΑΣΗΥΟ Νο 8 

Μ/Μ ΤΕΜ 10                  17,36      

54 600213 
ΥΑΡΑΚΑ ΠΛΑΣΗΚΟ 

30 cm 
Μ/Μ ΤΕΜ 5                     1,73      

55 600029 

ΥΑΡΣΑΚΗΑ 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ 

ΖΜΔΗΧΔΧΝ ΚΗΣΡΗΝΑ 
7,5 Υ 7,5 

Μ/Μ ΤΕΜ 150                  31,25      

56 600189 
ΥΑΡΣΑΚΗΑ 

ΖΜΔΗΧΔΧΝ ΛΔΤΚΑ 
ΓΗΑ ΚΤΒΟ  

Μ/Μ ΤΕΜ 80                     5,18    
ΠΑΚ. ΣΧΝ 500 

ΦΤΛΛΧΝ 

57 600059 

ΥΑΡΣΗ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ 
Α4 ΣΧΝ 80gr/m2 

ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

Μ/Μ ΤΕΜ 1676            5.174,82    ΠΑΚ. ΣΧΝ 500 
ΦΤΛΛΧΝ 

58 600072 
ΥΑΡΣΗ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ 

ΜΔΓΔΘΟ Α3 
Μ/Μ ΤΕΜ 50                347,20    

ΠΑΚ. ΣΧΝ 500 
ΦΤΛΛΧΝ 

59 600037 
ΥΑΡΣΟΚΟΠΣΔ ΜΔ 

ΚΟΤΜΠΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 
Μ/Μ ΤΕΜ 10                     2,14      

60 600013 
ΦΑΛΗΓΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

16cm 
Μ/Μ ΤΕΜ 20                  11,16      

61 600146 

ΘΖΚΔ 
ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ 
ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ  

Μ/Μ ΤΕΜ 10                  28,52    ΓΗΑΣΑΖ 
25,5χ34,6χ6,6 

     
9.192,19 € 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ Περιγραθή Αιηήμαηος 
τόλια-

Παραηηρήζεις 
Είδοσς 

Ποζόηηηα 
Προϋπολογιζμός 

με Φ.Π.Α. 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1 610191 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ 
ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΓΗΑ 

ΟΜΑΓΔ ΑΗΜΑΣΟ  Ο  
Κ.Λ.Π. 

Τεμάχιο 1215 82,863 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

2 620108 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ 
ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΓΗΑ 

ΟΜΑΓΔ ΑΗΜΑΣΟ Α 
Κ.Λ.Π. 

Τεμάχιο 1000 68,2 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

3 620058 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ 
ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΗΜΟΓ. 

ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 

Τεμάχιο 4500 102,672 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 
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4 620049 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ 

ΔΣΗΚΔΣΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΑΗΜΑΣΟ 

Τεμάχιο 9000 66,96 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

5 610113 
ΒΗΒΛΗΑ 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ  
Τεμάχιο 5 198,4 200 ΦΤΛΛΧΝ 

6 610016 
ΒΗΒΛΗΟ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ - 

ΓΗΑΘΔΖ 
Τεμάχιο 2 70,2584 200 ΦΤΛΛΧΝ 

7 610166 
ΒΗΒΛΗΟ ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΚΗΝΖΖ 
Τεμάχιο 1 37,2 200 ΦΤΛΛΧΝ 

8 610009 ΒΗΒΛΗΟ ΜΖΣΡΧΑ Δ.Η. 
200 ΦΤΛΛΧΝ 

Τεμάχιο 95 2052,076 200 ΦΤΛΛΧΝ 

9 610010 
ΒΗΒΛΗΟ ΜΖΣΡΧΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
ΑΘΔΝΧΝ  

Τεμάχιο 4 117,056 200 ΦΤΛΛΧΝ 

10 610186 
ΒΗΒΛΗΟ ΠΛΑΜΑΣΧΝ 

ΑΗΜΟΓΟΗΑ 
Τεμάχιο 1 43,4 200 ΦΤΛΛΧΝ 

11 610185 
ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ 

40Τ*30Φcm 
Τεμάχιο 10 279 

40Τ χ 30Φ cm 200 
ΦΤΛΛΧΝ 

12 610007 ΒΗΒΛΗΟ 
ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΧΝ  

Τεμάχιο 1 29,76 200 ΦΤΛΛΧΝ 

13 610002 ΒΗΒΛΗΟ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ  

Τεμάχιο 5 117,8 200 ΦΤΛΛΧΝ 

14 620009 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΛΛΑ Τεμάχιο 6000 177,072 ΜΔΓΔΘΟ Α3 

15 620054 ΚΑΡΣΔΛ.ΓΗΠΛ.ΟΦΔΧ 
ΑΓΔΗΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

Τεμάχιο 360 88,3872 ΑΠΟ ΚΛΖΡΟ 
ΥΑΡΣΗ (ΥΑΡΣΟΝΗ) 

16 620106 
ΚΑΡΣΔΛΔ ΑΘΔΝΧΝ 

ΓΗΑ ΚΔ.ΦΗ.ΑΠ. 
Τεμάχιο 1200 342,24 

ΑΠΟ ΚΛΖΡΟ 
ΥΑΡΣΗ (ΥΑΡΣΟΝΗ) 

ΜΔΓΔΘΟ Α4 
ΥΡΧΜΑΣΗΣΔ 

17 620032 
ΚΑΡΣΔ ΗΟΕΤΓΗΟ 

ΤΓΡΧΝ ΠΗΧ-ΜΠΡΟ 
ΑΠΟ ΛΔΠΣΟ ΥΑΡΣΟΝΗ 

Τεμάχιο 7000 225,68 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 
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18 620033 

ΚΑΡΣΔ ΝΟΖΛ. 
ΥΟΡΖΓ. ΦΑΡΜΑΚ. 
ΠΗΧ-ΜΠΡΟ ΑΠΟ 
ΛΔΠΣΟ ΥΑΡΣΟΝΗ 

Τεμάχιο 7000 234,36 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

19 620044 
ΚΑΡΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
Τεμάχιο 3600 100,44 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

20 610160 
ΜΠΛΟΚ 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΤΠΔΡΖΥΟΤ  

Τεμάχιο 80 124 
50Φ 2ΣΤΠΑ 

ΥΖΜΗΚΑ 

21 610102 
ΜΠΛΟΚ 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΧΝ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ  

Τεμάχιο 800 1230,08 
50Φ 2ΣΤΠΑ 

ΥΖΜΗΚΑ 

22 610203 

ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 
ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΗΡΑ Ά 
(ΚΔ.ΦΗ.ΑΠ.) 

Τεμάχιο 18 78,12 
50Φ 3ΣΤΠΑ 

ΥΖΜΗΚΑ 

23 610204 

ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 
ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΗΡΑ΄Β 
(ΚΔ.ΦΗ.ΑΠ.) 

Τεμάχιο 45 100,44 50Φ 3ΣΤΠΑ 
ΥΖΜΗΚΑ 

24 610098 
ΜΠΛΟΚ ΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ  
Τεμάχιο 800 1205,28 

50Φ 2ΣΤΠΑ 
ΥΖΜΗΚΑ 

25 610120 
ΜΠΛΟΚ ΓΔΛΣΗΟ 

ΑΗΜΟΓΟΣΖ-ΗΑΣΡΗΚΟ 
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

Τεμάχιο 45 97,65 100 ΦΤΛΛΧΝ ΑΠΛΑ 

26 610025 
ΜΠΛΟΚ 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ  
ΑΝΑΗΘΖΗΑ  

Τεμάχιο 20 48,36 100 ΦΤΛΛΧΝ ΑΠΛΑ 

27 610054 
ΜΠΛΟΚ ΔΒΓΟΜΑΓ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΡΓΑΗΑ  

Τεμάχιο 20 158,72 50 Φ 3ΠΛΟ ΥΖΜ. 
40χ30 

28 610069 ΜΠΛΟΚ ΔΗΖΣΖΡΗΑ  Τεμάχιο 300 520,8 50 Φ 2ΣΤΠΑ 
ΥΖΜΗΚΑ 

29 610175 
ΜΠΛΌΚ ΔΚΘΔΖ 

ΔΠΔΜΒΑΖ 
ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΤ 

Τεμάχιο 10 33,48 50Φ 2ΣΤΠΑ 
ΥΖΜΗΚΑ 
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30 610038 
ΜΠΛΟΚ 

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ 
ΖΜΔΗΧΜΑ  

Τεμάχιο 15 67,89 
2ΣΤΠΟ ΥΖΜΗΚΟ 35 

Υ 30 

31 610130 
ΜΠΛΟΚ ΔΝΣΟΛΖ 
ΓΗΑΘΔΖ ΤΛΗΚΟΤ  

Τεμάχιο 10 37,2 100 ΦΤΛΛΧΝ ΑΠΛΑ 

32 610070 
ΜΠΛΟΚ ΔΝΣΟΛΖ 

ΔΞΔΣΑΖ 
ΔΞΧΣ.ΗΑΣΡΔΗΧΝ  

Τεμάχιο 1300 311,116 100 ΦΤΛΛΧΝ ΑΠΛΑ 

33 610077 
ΜΠΛΟΚ ΔΞΔΣΑΖ 

ΟΤΡΧΝ  
Τεμάχιο 108 83,7 ΑΠΛΑ 100 ΦΤΛΛΧΝ 

34 610095 ΜΠΛΟΚ ΔΞΗΣΖΡΗΑ  Τεμάχιο 300 741,024 50Φ 3ΣΤΠΑ 
ΥΖΜΗΚΑ 

35 610039 
ΜΠΛΟΚ ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΓΝΧΜΑΣΔΤΖ  

Τεμάχιο 500 257,3 
100 ΦΤΛΛΧΝ 

ΑΠΛΟ 

36 610142 
ΜΠΛΟΚ ΚΗΝΟΛΟΝΔ 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΜΔΝΖ 
ΤΝΣΑΓΖ  

Τεμάχιο 50 61,225 
50Φ 2ΣΤΠΑ 

ΥΖΜΗΚΑ 

37 620045 

ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΟΥΖ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣ.ΤΠΟ 
ΠΔΡΗΟΡ. ΑΠΟ 

ΦΑΡΜΑΚ.  

Τεμάχιο 54 227,664 3ΣΤΠΟ ΥΖΜΗΚΟ 

38 610190 
ΜΠΛΟΚ 

ΠΡΟΑΝΑΗΘΖΣΗΚΖ 
ΔΚΣΗΜΖΖ  

Τεμάχιο 15 42,78 100 ΦΤΛΛΧΝ ΑΠΛΑ 

39 610097 ΜΠΛΟΚ ΠΡΟ 
ΣΑΘΜΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ  

Τεμάχιο 10 19,84 100 ΦΤΛΛΧΝ 
ΑΠΛΟ 

40 610058 ΜΠΛΟΚ ΤΝΣΑΓΖ 
ΝΑΡΚΧΣ. (ΚΟΚ.ΡΗΓΑ)  

Τεμάχιο 360 366,048 50Φ ΓΗΠΛΟΣΤΠΑ 
ΥΖΜΗΚΑ 

41 610056 

ΜΠΛΟΚ ΤΝΣΑΓΖ 
ΝΑΡΚΧΣ.(ΚΟΚ.ΓΤΡΗΓΑ) 

50Φ ΓΗΠΛΟΣΤΠΑ 
ΥΖΜΗΚΑ 

Τεμάχιο 10 31 50Φ ΓΗΠΛΟΣΤΠΑ 
ΥΖΜΗΚΑ 

42 610073 
ΜΠΛΟΚ 

ΤΝΣΑΓΟΛΟΓΗΑ  
Τεμάχιο 540 274,536 ΑΠΛΑ 100 ΦΤΛΛΧΝ 

43 610057 
ΤΝΣΑΓΖ 

ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ Ν179 
Τεμάχιο 18 73,656 

50Φ ΓΗΠΛΟΣΤΠΑ 
ΥΖΜΗΚΑ 

44 620028 ΦΤΛΛΑ ΒΔΒΑΗΧΖ 
ΑΗΜΟΓΟΣΧΝ 

Τεμάχιο 900 18,972   
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45 610128 
ΦΤΛΛΑ ΓΔΛΣΗΑ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 
Τεμάχιο 4500 72,54 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

46 620037 
ΦΤΛΛΑ 

ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΗΚΟ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Τεμάχιο 1000 12,4 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

47 620011 
ΦΤΛΛΑ ΗΣΟΡΗΚΟΤ 

ΑΘΔΝΧΝ 
Τεμάχιο 5000 176,08 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

48 620038 
ΦΤΛΛΑ ΜΔΣΡΖΖ 

Α.Π.ΦΤΓΜΧΝ 
Τεμάχιο 1500 29,76 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

49 610061 
ΦΤΛΛΑΓΔ 150Φ Α4 

ΡΗΓΔ ΜΔ ΥΟΝΣΡΟ 
ΔΞΧΦΤΛΛΟ 

Τεμάχιο 60 293,88 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

50 630005 
ΦΑΚΔΛΑΚΗΑ 
ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

Τεμάχιο 50000 489,8 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

51 630022 
ΦΑΚΔΛΟΗ ΚΗΣΡΗΝΟΗ  27 

χ 35  
Τεμάχιο 6000 483,6 

ΜΔ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟΗ 

52 630025 
ΦΑΚΔΛΟΗ ΚΗΣΡΗΝΟΗ  

28χ20cm  
Τεμάχιο 5000 310 

ΜΔ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟΗ 

53 630021 

ΦΑΚΔΛΟΗ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΜΔ 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 40 χ 
45 

Τεμάχιο 18000 2968,56 Χ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

54 630026 
ΦΑΚΔΛΟΗ ΛΔΤΚΟΗ 

ΑΛΛΖΛΟΓΡ.  
Τεμάχιο 5000 186 

ΜΔ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟΗ 

23Υ11,5cm 

     
15.667,35 € 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ Περιγραθή Αιηήμαηος 
τόλια-

Παραηηρήζεις 
Είδοσς 

Ποζόηηηα 
Προϋπολογιζμός 

με Φ.Π.Α. 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1 600153 
DRUM ΓΗΑ 

ΔΚΣΤΠΧΣΔ 
LEXMARK E232 (Δ240) 

Τεμάχιο 1 26,2756   

2 600244 
DRUM EPSON M 1200 

(EPL 6200) 
Τεμάχιο 8 326,368   

3 600143 

TONER (ΓΡΑΦΗΣΖ) 
ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ 104 
BEP-1054 

Τεμάχιο 3 93   
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4 600157 

TONER (ΓΡΑΦΗΣΖ) 
ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟΤ 
KONICA BIZHUB 421 

Τεμάχιο 8 326,368   

5 610201 
TONER (ΓΡΑΦΗΣΖ) 

ΦΧΣΟΣΤΠ. KYOCERA 
MITA KATUN 92501 

Τεμάχιο 2 99,2   

6 600235 
TONER ΤΜΒΑΣΟ  

SAMSUNG SCX 4728 
MLT-103 S L 

Τεμάχιο 10 613,8   

7 600231 
TONER ΤΜΒΑΣΟ 

SAMSUNG  ΓΗΑ  
SCX4833FR 

Τεμάχιο 9 530,7696   

8 600245 
TONER ΤΜΒΑΣΟ 

SAMSUNG SCX-4655 
FN 

Τεμάχιο 8 291,648   

9 600117 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ  
PANASONIC KX-FL511 

FAX (FA84X) 
Τεμάχιο 5 80,6   

10 600191 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

EPSON ACULASER 
1200 M 

Τεμάχιο 20 1449,808   

11 600119 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

EPSON EPL-6200L 
Τεμάχιο 4 91,264   

12 600230 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

EPSON LASER 
M2300D BLACK 

Τεμάχιο 20 471,2   

13 600254 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
HP LASER JET 1015 

Τεμάχιο 15 165,54   

14 600260 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
HP LASER JET PRO 

P1102 
Τεμάχιο 8 88,288   

15 600261 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
HP LASER JET 2035 

Τεμάχιο 50 837   
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16 600257 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

HP 1536 MFP 
Τεμάχιο 4 124   

17 600158 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
HP LASER P2055d 05A 

Τεμάχιο 30 717,96   

18 610200 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
HP LASERJET C4096A 

Τεμάχιο 2 156,24   

19 600161 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
HP P2015 53A (51Α) 

Τεμάχιο 10 258,912   

20 600101 TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
LEXMARK  E210 

Τεμάχιο 1 24,304   

21 600149 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

LEXMARK E 120 
Τεμάχιο 3 66,8112   

22 600113 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

LEXMARK E240 
Τεμάχιο 4 94,24   

23 600155 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

LEXMARK E250D 
Τεμάχιο 1 32,2648   

24 600177 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

LEXMARK E260 
Τεμάχιο 9 421,848   

25 600154 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
SAMSUNG  SF-D560 R 

Τεμάχιο 3 71,052   

26 600179 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

SAMSUNG (1052 L) 
SF-650 

Τεμάχιο 4 91,76   

27 600114 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
SAMSUNG 4216 F-F 

560 
Τεμάχιο 3 68,1876   

28 610205 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
SAMSUNG LASER ML - 

2165 (101 S) 
Τεμάχιο 40 2971,04   

29 610187 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
SAMSUNG LASER ML 

1660 
Τεμάχιο 4 91,76   

30 600255 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 
ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ OKI 

B432DN 
Τεμάχιο 20 419,12   
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31 600256 
TONER ΤΜΒΑΣΟ ΓΗΑ 

ΔΚΣΤΠΧΣΖ OKI 
B432DN 

Τεμάχιο 13 1221,09   

32 600187 
ΜΔΛΑΝΔ 

(ΤΜΒΑΣΔ)  EPSON 
STYLUS T128 SX 125  

Τεμάχιο 2 34,472 ΣΕΤ 4 ΤΕΜ. 

33 600103 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 
HP Νο 56   ΜΑΤΡΖ 

Τεμάχιο 2 16,12   

34 600098 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 

ΓΗΑ CANON iP 4850 No 
525 BGBK 

Τεμάχιο 200 1488   

35 600220 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 

ΓΗΑ CANON iP 4850  No 
526 CYAN 

Τεμάχιο 35 104,16   

36 600221 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 

ΓΗΑ CANON iP 4850 No 
526 BK 

Τεμάχιο 70 208,32   

37 600218 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 

ΓΗΑ CANON iP 4850 No 
526 MAGENTA 

Τεμάχιο 35 104,16   

38 600219 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 

ΓΗΑ CANON iP 4850 No 
526 YELLOW 

Τεμάχιο 35 104,16   

39 600164 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 

ΓΗΑ CANON iP PIXMA 
1800 No 37 ΜΑΤΡΖ 

Τεμάχιο 2 24,8   

40 600170 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 

ΓΗΑ CANON iP PIXMA 
1800 No 38 ΔΓΥΡΧΜΖ 

Τεμάχιο 2 20,584   

41 600095 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 

ΓΗΑ HP Νο 45 ΜΑΤΡΖ 
Τεμάχιο 7 48,5212   

42 600139 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 
ΓΗΑ LEXMARK Νο 17 

ΜΑΤΡΖ 
Τεμάχιο 2 30,008   

43 600140 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 
ΓΗΑ LEXMARK Νο 27 

ΔΓΥΡΧΜΖ 
Τεμάχιο 2 33,728   
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ΓΗΑ ΟΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΗΓΖ ΚΡΗΝΔΣΑΗ ΑΝΑΓΚΑΗΟ ΘΑ ΓΧΘΟΤΝ ΓΔΗΓΜΑΣΑ 
ΑΠΌ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ. 

 

Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ 
ηνπ πίλαθα, ζε θάζε πεξίπησζε όκσο γηα ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο ηνπ θάζε 
είδνπο. 

Οη αλαγξαθφκελεο πην πάλσ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη’ 
εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 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. 
 

 

44 600088 
ΜΔΛΑΝΖ ΤΜΒΑΣΖ 

ΓΗΑ ΖΡ Νο 78 
ΔΓΥΡΧΜΖ 

Τεμάχιο 3 26,04   

45 600131 

ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΑ 
ΤΜΒΑΣΖ ΓΗΑ 

PANASONIC KX-P170 
(3696) 

Τεμάχιο 4 22,6672   

     
14.587,74 € 
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(Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ διακήπςξηρ ςπ’ απιθ. 5625/2016) 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 
 

ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο ή αιινδαπνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα), 
ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα 
θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

2. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, θαηά 
ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 
δηαηάμεηο:  
α. Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απόξξηςεο):  

i. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί 
ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη ζηελ νπνία: 

α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 
- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 
118/2007, 
- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, 
- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο 
πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 
- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ Π.Γ. 118/2007, 
- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε. 

iii. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην 
δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

ivi. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη: i) φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο 
επηρείξεζήο ηνπο, ii) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην 
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δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, iii) φηη κέρξη ην 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, iv) φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) 
φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη  πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 
 

β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο 
ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα ε ηερληθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο Πιήξε θαη ιεπηνκεξή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ (φπνπ 
απηέο ππάξρνπλ). 
 
γ. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 
εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  
ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 
ηνλ ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη 
ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 
πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

 Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ζα δίλνληαη ζε επξώ (EURO) αλά ηεκάρην θάζε 
πξνζθεξόκελνπ είδνπο. Οη ηηκέο ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ 
θξαηήζεσλ. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο 
αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ 
πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 

 ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν 
ππάγνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  

 ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ 
ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, όπσο 
θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
(Ν.4052, άξζξν 14, παξ. 7), νπόηε παξαθαινύληαη νη πξνζθέξνληεο λα 
αλαγξάθνπλ ηηκή θαη θσδηθό ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην 
Σηκώλ ηεο ΔΠΤ (εθόζνλ απηό πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελ ιόγσ βάζε 
δεδνκέλσλ). 

 Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο 
πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ 
πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 
 

3. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν 
πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε 
βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 
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απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 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 έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, 
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε 
δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο 
δφιηαο ρξενθνπίαο (ην νπνίν ζα αλαδεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία καο 
απηεπάγγειηα). 

2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 
επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη 
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 
νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο.  

β) Οη αιινδαπνί: 

1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή ππφ άιιε αλάινγε 
θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) 
ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.  

3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 
Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ 
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

γ) Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή 
αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  
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2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 
εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε 
ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο 
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
(Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν 
θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 
πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά 
ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, 
φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο 
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο 
είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά 
ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο 
έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί 
εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 
ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ 
επηρείξεζεο.  

δ) Οη πλεηαηξηζκνί:  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ ηνπ Π.Γ. 
118/2007. 

ε)  Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα 
άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

4. Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, 
πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή 
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε 
αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ 
έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. 
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ 
θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

5. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 
παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη 
απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε 
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ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, 
ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο 
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ 
απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε 
θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ 
ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 
ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ 
αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
6. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 
κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ 
αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε. 
Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3o 
ΓΔΙΓΜΑΣΑ 

 Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη νπσζδήπνηε καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα 
θαηαζέζνπλ δείγκαηα εηο δηπινχλ ή εθφζνλ απηφ είλαη αδχλαην ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο ή 
ηεο αμίαο ηνπο, prospectus.  
Σα δείγκαηα απηά θαη ηα prospectus πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θαη 
ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ πξντφληνο, ηελ ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο, ηελ ππνγξαθή ηνπ 
πξνζθέξνληα, ηνλ α/α ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο.  
Σα δείγκαηα ζα θαηαηεζνχλ γηα θάζε είδνο εηο δηπινχλ θαη ζα γίλνληαη απνδεθηά απφ 
ηελ Τπεξεζία κέρξη θαη 2 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη 
απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν κε ηα Σερληθά ζηνηρεία. Σα δείγκαηα ζα ζπλνδεχεη δειηίν 
απνζηνιήο κε ηελ έλδεημε (Γείγκαηα δσξεάλ). 
 
 Σα δείγκαηα ησλ εηδψλ πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ ζα παξακείλνπλ ζην Ννζνθνκείν θαζ’ 
φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ζχγθξηζε κε ηα πξνζθνκηδφκελα. Σα ππφινηπα 
εθφζνλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο δελ θαηαζηξαθνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ζα 
επηζηξαθνχλ κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο κε 
κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
Γηα ηα εμεηδηθεπκέλα έληππα, βηβιία, κπινθ θιπ., όπνπ απαηηείηαη ε εθηύπσζε 
ζηνηρείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα δίλεηαη δείγκα (κε αλαγξαθή ηνπ α/α ηνπ είδνπο) 
από ην Νννζθνκείν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡOΦOΡΧΝ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜOΤ 
1. Ζ αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή. πλεπψο, γηα 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε απφ 
ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε 
ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε, 
ηα θαηαηηζέκελα δείγκαηα, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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3. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πξνζθνξά κε ρακειφηεξε ηηκή, δελ 
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή (εθφζνλ νξίδεηαη ζηε 
δηαθήξπμε) ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 
απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ πξνζθνξά κε ηελ 
ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα 
ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 
αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε 
ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ 
πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ 
απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.  

5. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή 
ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ 
Π.Γ. 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη 
πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ 
δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ σο άλσ 
Π.Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. 
Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, 
εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα 
θαζνξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ 
πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α.ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

5.1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 
ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη 
δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπvoδεχovηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, άιισο ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ, νη 
εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ 
ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€). 

5.2. Δγγύεζε πκκεηνρήο 

5.2.1. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί 
ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

5.2.2. Δθφζνλ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ή θαη γηα 
νξηζκέλν κφλνλ είδνο, ε εγγχεζε πξέπεη λα θαιχπηεη πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ 
(2%) ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εηδψλ ή ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, φπσο απηά 
πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη ξεηά, ηφζν ζηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο φζν θαη ζε ζρεηηθή έγγξαθε 
δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ πξνζθνξά, ε θαηεγνξία (ή νη 
θαηεγνξίεο) ησλ εηδψλ ή ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη 
πξνζθνξά. Σπρφλ πξνζθνξά θαη άιισλ εηδψλ, γηα ηα νπνία δελ έρεη 
θαηαβιεζεί εγγχεζε ζπκκεηνρήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

5.2.3. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη επί έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε 
πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Δγγχεζε κε κηθξφηεξν 
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ρξφλν ηζρχνο δελ γίλεηαη δεθηή θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. 

5.2.4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή 
έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί 
παξαίηεζε απφ απηά θαη β) ζηνλ κεηνδφηε, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
θαη ηελ ππνβνιή απ’ απηφλ εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

5.3. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

5.3.1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο είλαη 
ππoρξεσκέvoο vα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή 
επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο 
ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ ζ’ απηφλ, ρσξίο 
Φ.Π.Α.  

5.3.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη  κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.  

5.3.3. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

5.4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην 
νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ν  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Σν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ έθδνζε 
ηεο ζρεηηθήο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ 
αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή. Απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζην ρξφλν πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ 
εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην 
λφκν θπξψζεηο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν  

ΔΝΣΑΔΙ 

1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζηνλ 
δηαγσληζκφ θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή 
απφθαζε. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο κπνξεί λα αθνξά θαη ηελ 
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ 
ππνβάιινληαη απφ ηνλ κεηνδφηε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε 
άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα 
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ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο 
ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκν-
ζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο 
ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 
ρηιίσλ (1.000) θαη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5.000) ρηιηάδσλ επξψ. Σν πνζνζηφ ηνπ 
παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά 
απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 
Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 202/2005). 

2. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξέρεηαη δπλαηφηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 
θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο 
ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 
2522/1997 (άξζξν 8 Ν. 2955/2001). 

 
ΑΡΘΡΟ 9Ο 

ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα είδε, κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα, 
εληφο ησλ απνζεθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηκεκαηηθά (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ) θαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, θαηφπηλ έγγξαθεο ή ηειεθσληθήο 
παξαγγειίαο, κφλνλ ηεο Γηαρείξηζεο Τιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ψξεο (Γεπηέξα – Παξαζθεπή, 8.00 – 14.30). 

ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε δελ γίλεη κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ 
παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 
θπξψζεηο. 
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Σα αλαιψζηκα πιηθά πνπ ζα βξεζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο θαη κεηά, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, αθαηάιιεια, ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ 

πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πνζφηεηα ησλ 

αθαηάιιεισλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ηεο 

ελ ιφγσ πνζφηεηαο γηα θάιπςε επεηγνπζψλ αλαγθψλ θαη θαηαινγηζκνχ ζηνλ 

πξνκεζεπηή ηεο δηαθνξάο ηεο δαπάλεο. 

2. Γηα φια ηα είδε απαηηείηαη (απαξάβαηνο όξνο κε πνηλή απνθιεηζκνύ) έγγξαθε 

βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ εηδψλ, φηη έρεη πηζηνπνηήζεηο ISO 9001:2008 θαη ISO 

14001:2004 ή ηζνδχλακεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. Γηα φια 

ηα είδε πνπ πεξηέρνπλ γξαθίηε θαη κειάλη (laser toner θαη inkjet), απαηηείηαη 

(απαξάβαηνο όξνο κε πνηλή απνθιεηζκνύ) έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ησλ εηδώλ, όηη παξέρεη θύιια δεδνκέλσλ αζθαιείαο MSDS 

(Material Safety Data Sheet), όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ νδεγία 67/548/EEC ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο.  

3. Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ηηο επί κέξνπο 

πξνδηαγξαθέο πνπ απνθιίλνπλ απφ απηέο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα αλαθέξνπλ ηηο 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ απνθιίζεσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εηδψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. 

Μέζα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηέρνληαη πιήξε θαη αλαιπηηθά ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξνπλ (PROSPECTUS θ.η.ι.). 

4. Καηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο, φπνπ απηή θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ εηδψλ. Ζ θαηάζεζε ζα δεηεζεί 
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εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, κε 

αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί 

φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. 

5. Όια ηα είδε φηαλ ζα παξαδίδνληαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ λέα έγγξαθε βεβαίσζε 

ηνπ θαηαζθεπαζηήο φηη πιεξνχλ πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο 1νλ ηεο δηαθήξπμεο θαη 

2νλ ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδίνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ 

ηνπ.( Γελ απαηηείηαη γηα ηα ORIGINAL θαη ηα DATA CARTRIGES).  

6. Δπίζεο ηπρφλ «θξπκκέλα» ειαηηψκαηα, ηα νπνία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

πεξηνδηθή ηπραία θαθή εθηχπσζε ή ηελ έιιεηςε παληεινχο εθηχπσζεο, αθνχ 

δηαπηζησζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα 

αληηθαηάζηαζε φιεο ηεο ινηπήο πνζφηεηαο θαζψο θαη ησλ ειαηησκαηηθψλ, πνπ 

εληνπίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθψο. 

7. Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δψζνπλ ζηνηρεία γηα ηελ πνζφηεηα 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Cartridge θαη λα ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο αλαιπηηθή 

αλαθνξά (test report) ησλ ζειίδσλ πνπ ηππψλνληαη γηα θάζε θσδηθφ αλαιψζηκνπ 

βάζεη ISO/IEC 19752 (black) θαη ISQ/IEC 11798 (color). Χο ηζνδχλακα LASER 

TONERS ΣΤΠΟΤ CARTRIDGE & LASER TONERS ΣΤΠΟΤ CARTRIDGE ME 

ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΣΤΜΠΑΝΟ γίλνληαη δεθηά κφλν αλαθαηαζθεπαζκέλα γηα ηα νπνία 

απαηηείηαη (απαξάβαηνο όξνο κε πνηλή απνθιεηζκνύ) έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή φηη: 

 

α) Σα πξντφληα ηνπ είλαη αλαθαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 

33870 ή ηζνδχλακεο. Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ απνδεηθλχεηαη ε ηζνδπλακία ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ, γίλνληαη δεθηά πξντφληα κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, εθφζνλ ν 

θαηαζθεπαζηήο δειψζεη, φηη ζα εθαξκφζεη ζηελ αλαθαηαζθεπή ησλ toners, φια ηα 

ζηάδηα πνχ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 33870 θαη δελ πξνβιέπνληαη ζηηο 

δηθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο. 

 

β) Θα ππάξρεη έλδεημε πξνδηαγξαθψλ ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία (ηππσκέλν ή 

απηνθφιιεην ζήκα DIN 338/U θιπ). Σα Cartridge πξέπεη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κία 

κφλν θνξά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). Να έρνπλ θαηλνχξγην φηη ρξεηάδεηαη 

αληηθαηάζηαζε (CHIP, DOCTOR BAR DOCTOR BLADE θ.ι.π.), λα έρνπλ θαηλνχξγην 

WIPER BLADE φπσο επίζεο θαη θαηλνχξγην ηχκπαλν. Δάλ ηα original αλαιψζηκα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ printer γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπο (π.ρ πξψηε 

εγθαηάζηαζε, ηειεπηαία εκεξνκελία ρξήζεο, αξηζκφο ζειίδσλ πνπ εθηππψζεθαλ, 

πνζνζηφ αλαιψζηκνπ πνπ ππνιείπεηαη, εηδνπνίεζε γηα ρακειή ζηάζκε θιπ) νη ίδηεο 

πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη θαη απφ ηα πξνζθεξφκελα αλαθαηαζθεπαζκέλα.  

8. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη φηη γηα έλα (1) ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο, δελ 

ζα ππάξρεη νπνηαδήπνηε αιινίσζε ζην πνηνηηθφ επίπεδν ηνπ toner cartridge θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθηχπσζεο. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί νπνηαδήπνηε αιινίσζε, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο θαη γηα δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αιιάδεη 

φιε ηελ ππφινηπε πνζφηεηα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ - ΔΚΠΣΧΗ 

1. Ο πξνκεζεπηήο πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα 
ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απo ηεv θαηα-
θχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνκά ηoπ θαη απo θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη 
απo απηήλ, κε απφθαζε ηoπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απo 
γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
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Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνχ απνξξέεη απ' απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, 
παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά 
κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή 
ηνπ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή απφ 
ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 

- Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 
αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

-  πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ 
παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο 
νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 
ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 
πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην άξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

3. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή 
ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007. 

4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηα-
ζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ 
κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ 
πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 
118/2007, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

5.  Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκν-
ζίνπ, ν ρνξεγεηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
 

ΠΛΗΡΧΜΗ 

11.1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ 
πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ 
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

11.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 
πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 
1α Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε 
έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο 
βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

11.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ 
ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

11.4. Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ 
επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

11.4.1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα 
ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη 
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ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 
απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

11.4.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, 
θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη 
ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν 
ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ εμεθνλζήκεξε πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

11.5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ 
πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4152/2013 άξζξν 1, παξ. Ε14 « Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 
2011/7 ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ 107/Α/9-05-2013) θαη ην νθεηιφκελν 
πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε 
επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο 
πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην 
αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 

Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, πνπ είλαη νη αθφινπζεο:  

 i)Τπέξ Φπρηθήο πγείαο (άξζξν 3 Ν. 3580/2007):                                                 2,00% 

 ii)Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 
4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):                                                      1,00‰ 

Δπί ηνπ πνζνχ ηεο δεχηεξεο απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 
επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α., 
πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 
άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.  

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην 
Ννζνθνκείν. 

Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ Νφκνη θαη δηαηάμεηο. 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Ζ δηαθήξπμε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
www.kastoriahospital.gr, ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζην ΚΖΜΓΖ. 

 

 
Ο Γηνηθεηήο 

 

 

Αλησληάδεο Βαζίιεηνο 
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(Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ διακήπςξηρ ςπ’ απιθ. 5625/2016) 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 
 
                   Ζκεξνκελία έθδνζεο  
……………… 
 
Πξνο ην Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ 
 
Δγγχεζή καο ππ’ αξηζ. ……………………….  
γηα πνζφ ΔΤΡΧ ………………… 
 
αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη 
αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελνη ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ …………………. γηα ηελ Δηαηξία 
………………………………………………………….. νδφο ………………………….. 
αξηζκφο …. (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο πξνκεζεπηψλ, γηα ηελ Δηαηξία 1) 
…………………………...  θαη 2)  …………………………….  αηνκηθά γηα θάζε κία απφ 
απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο,  εθ ηεο ηδηφηεηαο 
ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο πξνκεζεπηψλ),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν 
δηαγσληζκφ ζαο ηεο …………….. ή ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ,  γηα ηελ αλάδεημε 
αλάδνρνπ………………………..… ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζ. ………………... 
δηαθήξπμή ζαο. 
 
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ 
δηαγσληζκφ  απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο 
πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο 
πξνκήζεηαο ζε απηήλ. 
Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, 
ρσξίο νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο 
έξεπλα ηνπ βάζηκνπ  ή κε ηεο απαηηήζεσο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) κέξεο κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο,  ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  
 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 
ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 
Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  2 

 
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Δ ΔΤΡΧ 

 
ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 
 
                       Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 
 
Πξνο ην Γ.Ν. Καζηνξηάο (πιήξε ζηνηρεία) 
 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 
γηα πνζφ ΔΤΡΧ ……………………………  
 
Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή η Ένωζη Εηαιπιών 
………………………………………….) νδφο  …………………….. αξηζ. ……………. σο 
πξνκεζεπηήο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο αγνξαζηέο, ζχκβαζε, πνπ ζα 
θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα …………………………..…., ζπλνιηθήο αμίαο 
…………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. …../201.. δηαθήξπμεο ηνπ  
Γ.Ν. Καζηνξηάο) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε 
Έλσζε) ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 
5% (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα ΔΤΡΧ 
…………………….... 
Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 
εγγχεζε ππέξ ηεο εηαηξίαο (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 εγγπάηαη 
πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, 
αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο 
έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη 
δήισζή ζαο φηη ε εηαηξία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο 
ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην 
νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 
πάγην ηέινο ραξηφζεκνπ. 
 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία 
ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  
Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 
Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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(Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ διακήπςξηρ ςπ’ απιθ. 5625/2016) 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δ΄ 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  

 
   Τ   Μ   Β   Α      Η 

Πξνκήζεηαο ………………………….  (αμίαο ……………… €) 

 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα …………. 201…, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελόο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Καζηνξηά (Α.Φ.Μ…………., Γ.Ο.Τ. 
Καζηνξηάο), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η… 
…………………………………………………………………., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη 
ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη 

αθεηέξνπ ηεο ………….. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 
…….…………………………………. (Α.Φ.Μ. …………………, Γ.Ο.Τ. ………………..) 
[ή, ενδεσομένωρ, ηηρ ένωζηρ ηων εηαιπιών α)…………….. …………….., β) 
…………….…………………….. κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη ζη…  ………………………. (νδφο 
……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
παξνχζαο απφ η... …………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ 
ζπληνκίαο «Πξνκεζεπηήο»,  

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 
 
Λακβάλνληαο ππφςε: 
1) Σελ αξηζκ. ……………… Γηαθήξπμε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ 

πξνκήζεηαο γξαθηθήο χιεο  θαη εληχπσλ  
2) Σελ αξηζκ. ……………… απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
θαηαθπξψζεθαλ ζηελ αλσηέξσ εηαηξία ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, 
είδε ηνπ δηαγσληζκνχ 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 
 
 Σν Ννζνθνκείν αλαζέηεη θαη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 
εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο 
θαη ζπκθσλίεο : 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα 
……………………………………………………  

1.2. Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο 
αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΙΥΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη εηήζηα θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ……………...  
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
3.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα είδε ηκεκαηηθά, κε δηθά ηνπ 
κεηαθνξηθά κέζα εληφο ησλ απνζεθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ) θαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ (γηα ηα έληππα θαη κφλν ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα παξάδνζεο απμάλεηαη ζηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο), θαηφπηλ έγγξαθεο ή 
ηειεθσληθήο παξαγγειίαο, κφλνλ ηεο Γηαρείξηζεο Τιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (Γεπηέξα – Παξαζθεπή, 8.00 – 14.30). 

3.2. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε δελ γίλεη κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ 
παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 
θπξψζεηο. 

3.3. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα 
νξίζεη ε Τπεξεζία. Ο έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα 
παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα πιηθά θαη, πάλησο, χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ 
έιεγρν.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ - ΔΚΠΣΧΗ 

4.1. Ο πξνκεζεπηήο πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα 
ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απo ηεv 
θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνκά ηoπ θαη απo θάζε δηθαίσκα πoπ 
απνξξέεη απo απηήλ, κε απφθαζε ηoπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, 
χζηεξα απo γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνχ απνξξέεη απ' απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, 
παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά 
κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή 
ηνπ. 

4.2. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή απφ 
ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 

- Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 
αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

-  πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ 
παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο 
νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 
ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 
πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην άξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

4.3. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή 
ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007.  

4.4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηα-
ζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ 
κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
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ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ 
πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 
118/2007, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

4.5. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γε-
κνζίνπ, ν ρνξεγεηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

5.1. Ο Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή η… 
……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 
πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ πιηθνχ έξγνπ (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-201… 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΛΗΡΧΜΗ 
6.1. Ζ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ 
ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 
ηνπ πξνζθνξά 
Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην 
Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
θ.ι.π.) 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην 
Ννζνθνκείν. 

Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζκ. ……………… δηαθήξπμεο.                   
Ζ ζχκβαζε ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη θάζε ζπκβαιιφκελνο έιαβε απφ έλα 

πξσηφηππν, αθνχ ππνγξάθεθε φπσο πην θάησ. 
 
 
                                        ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 
ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ          ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
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