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Γηαθήξπμε ππ΄αξηζ. 5645/2016 

 

Πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα  

Δηδώλ Ηκαηηζκνύ, Έλδπζεο θαη Τπόδεζεο από ην ΠΠΤΤ 2014 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο έρνληαο ππφςε: 

1) Σνλ Ν.2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

(Φ.Δ.Κ. Α΄19/1995) 

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

3) Σνλ 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) 

4) Σνλ 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» 

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

6) Σελ ππ’ αξηζκ. 5804/4-12-2014 (ΦΔΚ 3261/Β΄/4-12-2014) Κνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο 

(Π.Π.Τ.Τ.Φ) ηνπ έηνπο 2014 

7) Σελ ππ’ αξηζκ. 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»  

8) Σελ ππ΄αξηζκ. 770/4-06-2015 (ΑΓΑ: 7ΚΓΧΟΡΔΠ-ΡΖΜ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3
εο

 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε εμνπζηνδφηεζε ζην 

Ννζνθνκείν Καζηνξηάο  γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη αλάζεζεο 

ππεξεζηψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2014, κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηνλ ελ ιφγσ θσδηθφ  

9) Σνλ Ν. 4052/2012, άξζξν 14, παξ. 7, (ΦΔΚ/41 Α/1-3-2012) πεξί ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ 

Τγείαο, φπσο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

αλά δηαγσληζκφ 

10) Σελ αξηζκ. 56/17-05-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 

κεηαμχ άιισλ ε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ Πξνκήζεηαο εηδψλ ηκαηηζκνχ, έλδπζεο 

θαη ππφδεζεο θαη ην ηεχρνο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ   
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Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 

 

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην  θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα 

Δηδώλ Ηκαηηζκνύ, Έλδπζεο, Τπόδεζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Α’  πνπ 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο γηα 

έλα έηνο, πξνϋπνινγηζκνύ 9.521,82€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ή γηα κέξνο ηωλ δεηνύκελωλ εηδώλ. 

 

 

ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

 

ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

              27     

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ  2016 
Σξίηε 11.00 π.κ. 

 

Οη Πξνζθνξέο απνζηέιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ  ηνπ 

Ννζνθνκείνπ (Μαπξησηίζζεο – Καζηνξηά Σ.Κ. 52100 ηει. 2467350626,621), κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ 26
ε
 επηεκβξίνπ 2016 εκέξα Γεπηέξα 

θαη  ώξα 14.30 κ.κ. (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη). 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο 

θαη επηζηξέθνληαη. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ηελ 27
ε
 επηεκβξίνπ 2016, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11.00 π.κ. ζην 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνπο ΚΑΔ 1528, 1529 θαη 1531. 

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. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ - 

ΠΟΟΣΖΣΔ - ΔΠΗΜΔΡΟΤ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄  

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ – ΠΟΟΣΖΣΔ – ΔΠΗΜΔΡΟΤ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 

 

 

 

Α/Α 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΗΓΟΤ 

CPV 

ΟΜΑΓΑ/ 

ΔΓΚΔΚΡ

ΗΜΔΝΟ 

ΠΡΟΫΠ

ΟΛΟΓΗ

ΜΟ  

ΠΔΡΗΓΡΑ

ΦΖ 

ΔΠΗΜΔΡΟ

Τ ΔΗΓΧΝ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗ

Ζ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖ

Ζ 

ΠΟΟΣ

ΖΣΑ 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗ

ΜΟ  ΜΔ 

ΦΠΑ 

1 

39512000-4 

Δίδε 

ηκαηηζκνχ, 

έλδπζεο, 

ππφδεζεο  

                 

9.521,82€ 

Κνπβέξηεο 

βακβαθεξέο 

(πηθέ) 

860001 Σεκάρηα 100 1.225,00 

2 
εληφληα 

έηνηκα 
860021 Σεκάρηα 300 2.215,40 

3 

ηνιέο 

ρεηξ/ξγείνπ 

πξάζηλεο 

860086 Σεκάρηα 71 1.096,10 

4 

Ρφκπεο  

ρεηξ/ξγείνπ 

κε θνξδφληα 

πξάζηλεο 

860090 Σεκάρηα 50 868,00 

5 
ηνιέο 

έηνηκεο 
860018 Σεκάρηα 150 2.018,10 

6 
ακπψ 

Λεπθά                             
860031 Εεχγε 150 1.826,54 

7 

 

ακπψ 

πιαζηηθά 

ρεηξ/ξγείνπ 

860096 Εεχγε 15 272,68 

   ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ         9.521,82€ 
  

 

 

 

 

 

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.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ 

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ 

εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 

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 θαη ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Δληφο ηνπ θπξίνπ 

θαθέινπ ηνπνζεηείηαη επίζεο, πξναηξεηηθά, ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ πξνζθέξνληνο, κε 

αληηθείκελν ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ θαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Α. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα 

θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε 

νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (άξζξ. 3 ηνπ 

N. 4250/14, ΦΔΚ A/74/26-3-14) πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία: 

i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii) 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, δειαδή α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

Π.Γ. 60/2007, β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ 

κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, απ’ απηά πνπ νξίδνληαη 

ζηε δηαθήξπμε, ή γ) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξεσθνπίαο, φπσο φια απηά εμεηδηθεχνληαη θαησηέξσ, ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄, 

- 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, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 

- 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, δειαδή σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαζψο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο),  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθψο), 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ή ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. 

β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη  

- ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. 

γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή 
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εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

iii) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο θαη ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ Π.Γ. 118/2007). 

γ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 

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

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα 

αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φζσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απαηηνχληαη κε ηελ δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8α
 
παξ. 1 θαη 2 

ηνπ Π.Γ. 118/2007, γηα ηνλ πξνζθέξνληα ή/θαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο, θαηά πεξίπησζε (άξζξν 8α παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ε. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 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 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. 

2. Οη αιινδαπνί: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ε νπνία ζα έρεη ην 

πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.β΄ (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ ηνπ 

Π.Γ. 118/2007). 

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

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

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ε νπνία ζα έρεη ην 

πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ. (άξζξν 8α παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 

118/2007). 

ε. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ε νπνία ζα έρεη ην 

πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.ζη΄. 

ζη. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ δεηείηαη δείγκα κε ηε δηαθήξπμε 

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

3. Σα voκηθά πξόζωπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

α. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ A.1 θαη Α.2 αληηζηνίρσο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη 

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

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

β. Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 

εθπξνζψπεζεο, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα:  

i) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ 

(καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. [η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.], πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ.), θαζψο 

θαη, επηπξφζζεηα, επί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην νηθείν 

Μ.Α.Δ. ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο (ην νπνίν πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη 

θσδηθνπνηεκέλν) θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, καδί κε ηα 
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αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), ζηα νπνία έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο 

δεκνζηεχζεηο θαη  

ii) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη 

ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

γ. Αληηζηνίρσο, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα: 

i) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, θαη 

ησλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη, κε βάζε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ, ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο φηη 

αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ηηο κεηαβνιέο απηνχ, θαζψο θαη, επηπξφζζεηα, γηα ηα λνκηθά 

πξφζσπα (Α.Δ. ή άιια) πνπ δηνηθνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Γ..), αληίγξαθν ηεο 

απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο θαη ησλ εγγξάθσλ απφ 

ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε, σο πξνο ην φξγαλν απηφ, ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ 

δεκνζηφηεηαο θαη  

ii) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ, 

απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ 

πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ.  

4. Οη πλεηαηξηζκνί: 

 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. 

Α.1, Α.2 θαη A.3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη α) ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη β) νη 

απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ. 

5. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν 

φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  

β. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο 

έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείνπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο 

ηνλ αλαπιεξψλεη. 

6. ε πεξίπηωζε κε ππνβνιήο ηωλ αλαθεξόκελωλ πην πάλω δηθαηνινγεηηθώλ, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε.  

Β. Υωξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»  

Δληφο ηνπ θαθέινπ απηνχ ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ δεηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε, νη δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 ή 3 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε, θαη φζα άιια έγγξαθα θαη ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο 

ζέζεηο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄. 

Γ. Υωξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Δληφο ηνπ θαθέινπ απηνχ ηνπνζεηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε 

φζα αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο ζέζεηο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

 Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ζα δίλνληαη ζε επξώ (EURO) αλά κνλάδα κέηξεζεο θάζε 

πξνζθεξόκελνπ είδνπο. Γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ε ηηκή ζα δνζεί αλά ζπζθεπαζία κόλν αλ 

πεξηιακβάλεη επαθξηβώο ηηο δεηεζείζεο πνζόηεηεο. Γηαθνξεηηθά ζα δνζεί ηηκή 

ηεκαρίνπ.  

 Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη 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 
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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 θαηαθύξωζεο ηνπ δηαγωληζκνύ ζα γίλεη ζύγθξηζε ηωλ ηηκώλ ηωλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, όπωο θαηαγξάθεθαλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ (Ν.4052/12, άξζξν 14, παξ. 

7). Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο θαηά ηα αλωηέξω παξαδεθηέο 

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

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. 

1.2. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν 

πξνζθέξωλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξωζε, 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 

αλαθεξόκελα παξαθάηω έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη 

ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

 

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

πεξίπηωζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. 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 αθφινπζα 

αδηθήκαηα: 

i. Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 

29.1.1998, ζει. 1).  

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 

3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 

31.12.1998, ζει. 2).  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 

27.11.1995, ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 

1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ 

πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, 

ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 

76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 173/1995) θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 305/2005). 

ii. Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ 

Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα. 
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iii. Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα 

ρξεσθνπία (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

β. 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 (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

γ. 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 (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 1 

ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ 

νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, 

πξνζθνκίδνληαη i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά 

εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε 

ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

δ. 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 ηελ 

επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 4 ηνπ Π.Γ. 

118/2007).  

2. Οη αιινδαπνί:  

α. 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, φπσο απηά 

εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄ (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. 

β΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

β.  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 (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. β΄ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 

118/2007). 

 Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο 

αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
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γ. 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 (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. β΄ πεξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

3. Σα λνκηθά πξόζωπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, 

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

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο 

νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζην 

ζπκκεηέρνλ ζην δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ 

απηφ, πξνζθνκίδνληαη, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ ζηνηρεία (θαηαζηαηηθφ, 

ζηνηρεία γηα ηα φξγαλα δηνίθεζεο θ.ι.π.), ηα εμήο:  

i) Απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, 

κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ. 

ii) Απφ ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ 

έδξα ηνπ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην 

λνκηθφ πξφζσπν, ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ έρεη ηελ έδξα ηνπ, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ.  

 Οη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

β. 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 Ν. 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) (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 

2 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

γ. 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, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄ (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

δ. 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 Ν. 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 
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έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 4 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007).  

4. Οη πλεηαηξηζκνί:  

α. 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 ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ δελ έρεη 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, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄ (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

β. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) 

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

ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ 

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

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ 

πεξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

5. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. ε΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

6. Σα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ΄ θαη Α.2.γ΄, επαγγεικαηηθά κεηξψα θαη νη 

αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΥ Β΄ ηνπ Π.Γ. 60/2007. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε 

εζληθφ επίπεδν, σο επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα ιακβάλνληαη ππφςε εθείλα πνπ έρνπλ 

αληηθαηαζηήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.  

7. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο 

ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. 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. Ζ 

ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

8. Όια ηα παξαπάλω δηθαηνινγεηηθά, βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ. γίλνληαη δεθηά, 

είηε θαηαηεζνύλ πξωηόηππα, είηε αληίγξαθα απηώλ. 

  

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ηωλ αλωηέξω δηθαηνινγεηηθώλ επηθέξεη ηνλ απν-

θιεηζκό ηνπ πξνκεζεπηή από ην δηαγωληζκό θαη ηελ επηβνιή ηωλ θπξώζεωλ ηνπ άξζξνπ 20 

παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3o 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

3.1. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) αληίγξαθα, 

θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

3.1.1. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

3.1.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

3.1.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

3.1.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.1.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
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3.2. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ ηνπ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή, 

δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.  

3.3 Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη: 

3.4.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγγύεζεο 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

3.4.2. Υωξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ 

ηνπνζεηείηαη απαξαίηεηα ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ 

νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν. Σα έγγξαθα απηά ππνβάιινληαη 

ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη αληίζηνηρν επξεηήξην. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, 

επί πνηλή απφξξηςεο: 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή 

(αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (φπνπ ππάξρνπλ) θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα δείγκαηα ή prospectus (ηερληθά 

θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή), ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

2. Αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθωζεο-ηεθκεξίωζεο κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθά, γηα ην 

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

πξνζθνξέο (αλά παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θ.ι.π.), κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, 

ζηα ζπλεκκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα (π.ρ. «βιέπε prospectus No……. ζειίδα……») θαη ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά. Πξνζθνξέο νη νπνίεο απιά αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή-αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά 

παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ή 

ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο – ηεθκεξίσζεο θ.ι.π είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη σο έρνπζεο απνθιίζεηο απφ 

ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

3. Σα θαηαηηζέκελα prospectus ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Πξέπεη λα είλαη αληίγξαθα 

επηθπξσκέλσλ πξσηνηχπσλ (θσηναληίγξαθα) ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή 

εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη 

ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο 

θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο 

αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.  

4. Τπεύζπλε δήιωζε, κε ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη φηη ην πξνζθεξφκελν είδνο 

πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5. Γήιωζε ρώξαο θαηαγωγήο ηνπ ηειηθνύ πξνϊόληνο πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο 

(άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

6. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ πξνζθέξνληνο, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, κε 

ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Όηαλ ν πξνζθέξσλ δελ ζα 

θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, νθείιεη λα 

δειψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 

θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα δειψλεη ππεχζπλα 

πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ 

νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπ 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή 

ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

7. Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη 

εζληθά πξφηππα (ISO, ΔΝ, ΔΛΟΣ θ.ι.π.) ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ φζν θαη ηνπ 
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πξνκεζεπηή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο. Χο πξνο φηη αθνξά ηηο 

απαηηήζεηο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο θαη γεληθά δηαθίλεζεο ηωλ 

πξνζθεξόκελωλ εηδώλ, ν πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο απηέο, εθφζνλ 

δηαζέηεη βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο ή Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη 

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

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο 

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

8.  Πηζηνπνηεηηθά, δειώζεηο ζπκκόξθωζεο ή άιια θαηάιιεια έγγξαθα, κε ηα νπνία 

πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα 

απαηηνχληαη ζην άξζξν 5 παξ. 5.6. ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

9. Γήιωζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη κπνξεί λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ 

πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο θαη άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη 

ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

10. Αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρωξίο ηηκέο. 

  

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

πξωηόηππα ή αληίγξαθα επηθπξωκέλωλ πξωηνηύπωλ θαη ππνρξεωηηθά κεηαθξαζκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιώζζα (όηαλ πξόθεηηαη γηα πηζηνπνηεηηθά από μέλνπο νξγαληζκνύο) θαη 

επηθπξωκέλα γηα ηελ κεηάθξαζή ηνπο από ην Τπνπξγείν Δμωηεξηθώλ ή από Γηθεγόξν.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. 

 

3.4.3. Υωξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», 
φπνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δχν αληίγξαθα, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

α. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. 

β. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) 

εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί 

ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη 

ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε 

αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα 

αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

δ. ην ζηάδην ηεο θαηαθύξωζεο ηνπ δηαγωληζκνύ ζα γίλεη ζύγθξηζε ηωλ ηηκώλ ηωλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ (εθόζνλ απηέο 

αληηζηνηρίδνληαη), όπωο θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ (Ν.4052/12, άξζξν 14, παξ. 7). Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο 

από ηηο θαηά ηα αλωηέξω παξαδεθηέο ηηκέο απνξξίπηνληαη (Ν.3918/11, άξζξν 13). 

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

3.6. Οη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 3 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, πξέπεη λα θέξνπλ θαη απηνί 

εμσηεξηθψο ηηο ίδηεο ελδείμεηο κε ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 
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3.7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ 

είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κovoγξακκέvε απφ ηov πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην 

φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ 

δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο 

ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.8. 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 εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε 

αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, 

επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο.  

3.9. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσ-

ληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ 

ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε 

ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

3.10. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

3.11. Αvηηπξoζθoξέο δελ γίvovηαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε 

ππoβoιήο ηνπο απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο. 

3.12. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν
 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο αλαδφρνπο επί εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο, θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο 

δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 

κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ 

ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν), πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 

    Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη νπσζδήπνηε καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα θαηαζέζνπλ   

δείγκαηα  εηο δηπινχλ. 

Σα δείγκαηα απηά 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  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 
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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. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6o  

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 

6.1. Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), γηα παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ειεχζεξσλ ζην 

Ννζνθνκείν, θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ δαζκνί θαη θφξνη (εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α.) Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε 

(έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο, θφζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ιπ.) 

βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά.  

6.2. Πξνζθνξέο κε ηηο νπνίεο δελ δίλεηαη ε ηηκή ζε επξψ ή θαζνξίδεηαη κ’ απηέο ζρέζε ηνπ επξψ 

πξνο μέvo λφκηζκα, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

6.3. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απ’ απηήλ κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην αληίζηνηρν είδνο.  

6.4. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

6.5. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

- Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α.  

- Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. ε πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη εζθαικέλν πνζνζηφ Φ.Π.Α., απηφ ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ ηηκή 

κε θξαηήζεηο, θαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

6.6. Ζ ηηκή ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηε κνλάδα θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο.  

6.7.Οη ηηκέο ηεο πξoζθoξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηov πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία 

νξηζηηθή ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ 

ηεο πξoζθoξάο ή oπoηαδήπoηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αvηηηίκoπ γηα ηα είδε πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη ζην Ννζνθνκείν, βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξoζθoξάο ηνπ. 

6.8. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα 

ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα 

ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

6.9. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε πιηθά ή ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξνζθνξά, ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη δσξεάλ. 

6.10. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ 

πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα 

εκπνξία (ηηκή dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 

Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7o  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

7. Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή 

γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ή γηα κέξνο απηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη 

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

 

ΑΡΘΡΟ 8o
 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ 

8. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην 

πξνεγνχκελν άξζξν, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο 

(ζρέδην ζχκβαζεο) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (παξάξηεκα Δ΄). Ζ Τπεξεζία 

ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ 

16PROC004981691 2016-08-24

ΑΔΑ: Ω9ΚΦ4690ΒΥ-ΤΚ8



 15 

νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο 

ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 

ΑΡΘΡΟ 9o 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

9. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνπο ηπρφλ πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα επηιεγνχλ, 

ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10o 

ΠΑΡΑΓΟΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

10. Σα δεηνχκελα πιηθά πξέπεη λα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε 

ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, 

ζα γίλεηαη ζην Σκήκα θαη ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη 

επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

θαηφπηλ παξαγγειηψλ πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιόγηα πώιεζεο 

ηνλ αξηζκό ηεο ζύκβαζεο, ηνπο θωδηθνύο αξηζκνύο ηωλ πιηθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, όπωο απηνί 

θαίλνληαη ζηε δηαθήξπμε ή/ θαη ηε ζύκβαζε, θαζώο θαη ηνλ αύμνληα αξηζκό ηεο 

θαηαθπξωζείζαο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11o 

ΠΛΖΡΧΜΖ 

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 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 7
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ 107/Α/9-05-2013) θαη 
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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). 

11.6. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηε δαπάλε ραξηνζήκαλζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη κε ηηο 

λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. 

11.6.1. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη 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‰ 

11.6.2. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο δεχηεξεο απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη 

ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, 

ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943).  

11.7. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 

άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.  

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

Ννζνθνκείν. 

11.9. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12o 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

12.1. 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 (€). 

 

12.2. Δγγύεζε πκκεηνρήο 

12.2.1. 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. 

12.2.2. 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. 

12.2.3. 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 ρξφλν ηζρχνο δελ γίλεηαη 

δεθηή θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. 

12.2.4. 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. 
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12.3. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

12.3.1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο vα 

θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ 

ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ 

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

12.3.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.  

12.3.3. 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. 

12.4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην νθεηιφκελν 

πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13o 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο 

δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ/ηνο 118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 14o 

Λνηπέο δηαηάμεηο  

15.1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1905/1990, ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα 

ελερπξηάζεη ή λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

15.2. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

 

 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο 

 

 

 

Αλησληάδεο Βαζίιεηνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ 

 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1 
Κνπβέξηεο βακβαθεξέο (πηθέ) 

 

Κνπβέξηεο πηθέ βακβαθεξέο, εκίδηπιεο, 

ξακκέλεο κε ππθλή χθαλζε, ιεπθνχ 

ρξψκαηνο, βάξνπο 345/m2. 

 

2 
εληφληα έηνηκα 

 

εληφληα έηνηκα απφ χθαζκα βακβαθεξφ 

100%, άξηζηεο πνηφηεηνο, κε δηαζηάζεηο 

2,50 Υ 1,60, ζε ρξψκα ιεπθφ 

 

3 
ηνιέο ρεηξνπξγείνπ πξάζηλεο 

 

ηνιέο ρεηξνπξγείνπ απφ χθαζκα πξάζηλν, 

βακβαθεξφ 100%, ππναιιεξγηθφ θαη 

αληηζηαηηθφ, θαδάθα κε V ιαηκφθνςε, θάζα 

κπξνζηά, θνληά θηκνλνκαλίθηα κε 

καληθνθφιιεζε, ηξεηο ηζέπεο, πιατλά 

ζρηζίκαηα θαη κήθνο πεξίπνπ 75 cm. 

Παληειφλη κε ιάζηηρν ζηε κέζε θαη ίζηα 

γξακκή. Μεγέζε: S, M, L, XL, XXL 

 

4 

Ρφκπεο  ρεηξνπξγείνπ κε θνξδφληα 

πξάζηλεο 

 

Ρφκπεο ρεηξνπξγείνπ απφ χθαζκα πξάζηλν, 

βακβαθεξφ 100%, κε καλζέηα, κε θνξδφληα 

ηα νπνία δέλνπλ πίζσ θαη επηπιένλ θνξδφλη 

γηα λα θαιχπηνπλ ηελ πιάηε (κε 

πεξηζηξνθή). Μεγέζε: M, L, XL, XXL 

 

5 ηνιέο έηνηκεο 

ηνιέο απφ χθαζκα ιεπθφ, βακβαθεξφ 

100%, ππναιιεξγηθφ θαη αληηζηαηηθφ, 

θαδάθα κε V ιαηκφθνςε, θάζα κπξνζηά, 

θνληά θηκνλνκαλίθηα κε καληθνθφιιεζε, 

ηξεηο ηζέπεο, πιατλά ζρηζίκαηα θαη κήθνο 

πεξίπνπ 75 cm. Παληειφλη κε ιάζηηρν ζηε 

κέζε θαη ίζηα γξακκή. Μεγέζε: S, M, L, 

XL, XXL 

6 ακπψ Λεπθά                             

ακπφ ιεπθνχ ρξψκαηνο : δεξκάηηλα κε 

νπέο, κε καμηιαξάθη ζην θνπηνππηέ θαη 

επέλδπζε εζσηεξηθά κε εηδηθή θφδξα 

αληηηδξσηηθή, αεξηδφκελε. Αλαηνκηθφ 

αθξψδε ειαθξχ πάην, κε δεξκάηηλε 

επέλδπζε θαη εηδηθή θαηαζθεπή γηα 

απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ. φια 

θαηαζθεπαζκέλε απφ ζεξκνειαζηηθφ, 

αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. Σν ζπλνιηθφ χςνο 

ζην πίζσ κέξνο λα θηάλεη ηα 4,5 cm. 
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7 
ακπψ πιαζηηθά ρεηξνπξγείνπ 

 

Υξψκα πξάζηλν, πιαζηηθά  κε νπέο, 

θιηβαληδφκελα, αληηζηαηηθά, άθιεθηα, ρσξίο 

αινγφλν. Να δηαζέηνπλ αλαηνκηθφ πέικα, 

λα είλαη αληηζηαηηθά ζε νιφθιεξν ην πέικα, 

αεξηδφκελα, αληηνιηζζεηηθά, λα πιέλνληαη 

ζε πιπληήξην ππνδεκάησλ θαη λα 

απνζηεηξψλνληαη θαη λα αληέρνπλ ζε 

ζεξκνθξαζία : 100ν C λεξφ, 138ν C αηκφ, 

140ν C μεξφ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΧΝ 

 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΧ 

 

ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 

 

         Ζκεξνκελία έθδνζεο  ……………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν. Καζηνξηάο  (πιήξε ζηνηρεία) 

 

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 πεπίπηωζη Ένωζηρ ππομηθεςηών, για ηην Εηαιπία 1) 

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

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

ππομηθεςηών),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο …………….. ή 

ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ,  γηα ηελ πξνκήζεηα ………………………..… 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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

         

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 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 10% 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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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ΄ 

 Υ Δ Γ Η Ο   Τ Μ Β Α  Ζ    

 

   Τ   Μ   Β   Α      Ζ 

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

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

αθελόο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ», 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 : 

Α.  Σελ ………. δηελεξγήζεθε πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα ................................... γηα έλα έηνο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζ. ……./201.. δηαθήξπμε απηνχ. Σν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ 

θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε 

νπνία ιήθζεθε θαηά ηελ ππ’ αξηζ. …………….. ζπλεδξίαζή ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

Β. Σελ αξηζκ. ………. απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 201.. – ΚΑΔ… 

…… ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ έλαξμεο ηζρχνο απηήο θαη 

κέρξη 31.12.201.., θαζψο θαη ε έγθξηζε έθδνζεο απφθαζεο δεκνζηνλνκηθήο ππνρξέσζεο  γηα 

ηελ δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 201.., φηαλ 

απηφο εγθξηζεί. 

Γ. Σελ κε αξηζκ. πξση. ……… απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηνλ α/α ….. ηνπ βηβιίνπ 

εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο (ΑΓΑ: ……….) κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε χπαξμε 

πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 201., ΚΑΔ …… ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ πνζνχ ησλ ………..€ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ………….., γηα ην δηάζηεκα απφ ……..-201.. 

έσο ……-201.. Σν ππφινηπν πνζφ ησλ ……….€ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνκήζεηα 

…………… απφ 1-01-201. κέρξη ………….-201.. ζα δεζκεπηεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 201.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνλ Κ.Α. Δμφδσλ, ………, φηαλ 

απηφο εγθξηζεί. 

Γ. 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 1ν 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα 

……………………………………………………  
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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 2ν 

ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη εηήζηα θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ……………...  

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα είδε, κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα, ζηηο 

απνζήθεο ηεο δηαρείξηζεο πιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηκεκαηηθά (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ) θαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ, θαηφπηλ ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο παξαγγειίαο, 

κφλνλ ηεο Γηαρείξηζεο Τιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (Γεπηέξα – 

Παξαζθεπή, 8.00 – 14.30).  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηαζεί, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 

ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη εθφζνλ ππάξρεη ζνβαξφο 

ιφγνο πνπ ηελ δηθαηνινγεί θαη ηνλ απνδεηθλχεη ν πξνκεζεπηήο θαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

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  4ν 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ - ΔΚΠΣΧΖ 

 

1. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνχ απνξξέεη απ' απηή, κε απφθαζε ηoπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απo 

γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 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 ζχκ-

βαζεο, 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 αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη 
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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 Γεκνζίνπ, 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 5ν 

ΠΛΖΡΧΜΖ 

1. Σν ηηκνιφγην γηα ηελ πξνκήζεηα ζα εμνθιεζεί απφ ην Ννζνθνκείν. Ζ πιεξσκή δελ κπνξεί λα 

γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ 

έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ 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. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη ζπληειεζηεί ε 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή. 

Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ 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.). 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην 

Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή 

ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) 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 αλα-

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά 

δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 

3. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγ-

θηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ 

δηελέμεσλ, θαζψο γ) θαη γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη 

ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

4. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε 

ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, θαζψο θαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ. 

5. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο λφκηκεο θξαηήζεηο: 

  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‰ 

5.1. 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. 
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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… 

 

 

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. 

 

                    

 

ΟΗ         ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
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