
 
       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ  
       ΑΔΑ :  
     
  
             
 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     
3θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
  
Γραφείο Ρρομθκειϊν    
Ρλθροφορίεσ: Ψϊρασ Ηιςθσ  
ΤΘΛ.: 2467350626,621 
FAX : 2467350657 
E-mail: prom@kastoriahospital.gr 
Ταχ. Δ/νςθ: Μαυριωτίςςθσ  
Τ.Κ.:  521 00 Καςτοριά 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡIΘ. 6721/2015 

Πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ Τπθρεςιϊν Λογιςτικισ Τποςτιριξθσ για τθν εφαρμογι 
του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ, Γενικισ και Αναλυτικισ Λογιςτικισ 

 για τθν οικονομικι χριςθ του ζτουσ 2016  

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειροσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Η χαμθλότερθ τιμι 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ  11/12/2015, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11:00 π.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γραφείο  Ρρομθκειϊν (Κτίριο Διοίκθςθσ) 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Υποςτιριξθ , Επίβλεψθ και Εφαρμογι του Διπλογραφικοφ 
Συςτιματοσ Γενικισ και Αναλυτικισ Λογιςτικισ, ςφμφωνα 
με το Ρ.Δ. 146/2003 για τθν χριςθ του 2016 - ςφνταξθ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων του ζτουσ 2016, ςφμφωνα με 
τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ 
(Δ.Ρ.Χ.Ρ.), όπωσ ορίηεται ςτον Ν.3599/2007 άρκρο 27  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ CPV:  79211000-6 Λογιςτικζσ Υπθρεςίεσ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ  26.998,50 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Βϋ  

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων 
νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ  
(ΑΘΟ 24 Ν. 2198/94) 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94  
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 Σο Γενικό Νοςοκομείο Καςτοριάσ ζχοντασ υπόψθ : 

 
1. Τον Ν.2286/95 «Ρρομικειεσ Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». 
2. Τον Ν.2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ 

διατάξεισ». 
3. Το Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου». 
4. Τον Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινω-

νικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-6-2007). 
5. Τον Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλ-

λεσ διατάξεισ». 
6. Τον Ν. 2522/97 «Δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμ-

βάςεων δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν οδθγία 
89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 178/8-9-1997), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν. 
3772/10-07-2009 (Φ.Ε.Κ. Α’ 112/2009), άρκρου 36, παρ. 2 

7. Το Ρ.Δ. 146/2003, Άρκρο 3 «Υποχρζωςθ των Νοςοκομείων για τθν τιρθςθ τθσ Γενικισ Λογιςτι-
κισ και των Λογαριαςμϊν Τάξεωσ και Δθμοςίου Λογιςτικοφ θ οποία αρχίηει από 1-1-06 ςφμ-
φωνα με το άρκρο 31. 

8. Τον Ν.3599/07, διατάξεισ του Άρκρου 27, ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι Δθμόςιεσ Μονάδεσ Υγείασ 
που προςδιορίηονται από το Ρ.Δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122 Α’), όπωσ αυτό ιςχφει, ςυντάςςουν ετι-
ςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα Χρθματοικονομικισ 
Ρλθροφόρθςθσ που υιοκετοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

9. Το Άρκρο 8 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/25-9-08) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ ζλεγχοσ των δθμοςίων δαπανϊν, μζτρα φορολογικισ δικαιοςφνθσ κ.α. διατά-
ξεισ» και ειδικότερα του άρκρου 11 του Ν.3697/2008 που προβλζπει τθν τιρθςθ του διπλο-
γραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ 

10. Τθν αρικμ. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν λει-
τουργίασ του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ» (ΦΕΚ Β’ 2657/30-12-2008) 

11. Το  Ρ.Δ.15/2011 (ΦΕΚ 30/Α/2011) «Ρερί οριςμοφ του περιεχομζνου και του χρόνου ενάρξεωσ 
τθσ Εφαρμογισ τθσ Διπλογραφικισ Λογιςτικισ Τροποποιθμζνθσ Ταμειακισ Βάςθσ» 

12. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.9.2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 
ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ), - Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγί-
ανςθσ και άλλεσ διατάξεισ 

13. Τισ διατάξεισ του Ν.4152/12 Υποπαράγραφοσ Η.5: Συναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων και Δθμο-
ςίων αρχϊν (Άρθρο 4 Οδηγίασ 2011/7) 

14. Τθν αρικμ. 94064/1.10.2012 εγκφκλιο του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου Υγείασ «Αποτε-
λεςματικι διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων των Δθμόςιων Μονάδων Υγείασ (Δ.Μ.Υ.)»  

15. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014) «Διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Κανόνεσ ςφναψθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρε-
ςιϊν» 

16. Τθν υπϋ αρικ. 5804/4-12-2014 (ΦΕΚ 3261/Βϋ/4-12-2014) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με τθν ο-
ποία εγκρίκθκε το Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων Υγείασ (Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ.) του 
ζτουσ 2014 

17. Τθν υπϋ αρικ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/ϋΒ/31-12-2014) Υπουργικι Απόφαςθ περί «Οριςμοφ 
Φορζων διενζργειασ για τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Φαρ-
μάκων Υγείασ (Ρ.Ρ.Φ.Υ.Υ.) ζτουσ 2014, πιςτϊςεισ 2015 και εξουςιοδότθςθ για τθν ςυγκρότθςθ 
ςυλλογικϊν οργάνων για τθν διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν» 
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18. Τθν υπϋαρικμ. 770/4-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΚΓΩΟΕΡ-ΘΜ) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ Υγειονο-
μικισ Ρεριφζρειασ Μακεδονίασ με τθν οποία χορθγικθκε εξουςιοδότθςθ ςτο Νοςοκομείο Κα-
ςτοριάσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν προμικειασ υλικϊν και ανάκεςθσ υπθρεςιϊν από το 
ΡΡΥΥ 2014, μεταξφ αυτϊν και για τον εν λόγω κωδικό 

19. Τθν υπ' αρικ. 117/M1/30-06-2015 απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Καςτοριάσ περί ζγκριςθσ διενζρ-
γειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, του τεφχουσ διακιρυξθσ και των όρων αυτισ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

Πρόχειρο διαγωνιςμό για τθν Ανάκεςθ Τπθρεςιϊν Λογιςτικισ Τποςτιριξθσ : Τποςτιριξθ, Επί-
βλεψθ και Εφαρμογι του Διπλογραφικοφ υςτιματοσ Γενικισ και Αναλυτικισ Λογιςτικισ, ςφμ-
φωνα με το Π.Δ. 146/2003 για τθν οικονομικι χριςθ του 2016 - ςφνταξθ των οικονομικϊν κατα-
ςτάςεων του ζτουσ 2016, ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ 
(Δ.Π.Χ.Π.), όπωσ ορίηεται ςτον Ν.3599/2007 άρκρο 27. 

1. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 26.998,50 ευρϊ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. ανά ζτοσ. 

2. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί και θ ανάκεςθ του ζργου κα υλοποιθκεί ςφμφωνα με όςα προ-
βλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματα αυτισ (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τε-
χνικζσ προδιαγραφζσ κ.λ.π.). 

3. Θ δαπάνθ για τθν προμικεια των ειδϊν του διαγωνιςμοφ κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ του 
τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου 

4. Ημερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ 11θ Δεκεμβρίου 2015, θμζρα 
Παραςκευι και ϊρα 11.00 π.μ., και τόποσ το Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου. 

5. Οι προςφορζσ μποροφν να κατατίκενται το αργότερο ζωσ τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα 
του διαγωνιςμοφ, δθλαδι μζχρι 10 Δεκεμβρίου 2015, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 14.30 μ.μ.  

6. Προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται κακ’ οιονδιποτε άλλο τρόπο ςτθν Τπθρεςία 
μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται 
χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

7. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμόςια, από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο 
(Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ *εφεξισ: 
«Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ»+) όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο άρκρο 7ο του παραρτιματοσ 
Βϋ (γενικοί όροι διακιρυξθσ διαγωνιςμοφ). 

8. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι εκπρό-
ςωποί τουσ, εφόςον ζχει υποβλθκεί με τθν προςφορά ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.  

9. Πλθρωμι: H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 12ο του 
παραρτιματοσ Βϋ, μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ 
από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

10. Δικαίωμα Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν οι αναφερόμενοι κατωτζρω, εφόςον αςκοφν δρα-
ςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ανάκεςθσ (εφαρμογι Γενικισ Λογιςτικισ και Αναλυ-
τικισ Λογιςτικισ με παράλλθλθ τιρθςθ τθσ Δθμόςιασ Λογιςτικισ και εφαρμογι των Δ.Λ.Ρ.): 

α) Πλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά. 

β) Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 

γ) Συνεταιριςμοί. 

 Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζ-
νου να υποβάλουν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυ-
ρωκεί ς’ αυτιν θ ςφμβαςθ, εφόςον, κατά τθν κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, θ περιβο-
λι οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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11. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί και οι εργαςίεσ κα υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τα 
παρακάτω ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτισ. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

3. ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ 

3. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 

  

12. Οι ενδιαφερόμενοι κα ζχουν δυνατότθτα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακι-
ρυξθσ, (ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των παραρτθμάτων τθσ), ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτθν ι-
ςτοςελίδα του Νοςοκομείου ςτο διαδίκτυο (θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.kastoriahospital.gr), 
κακϊσ ςτθ Διαφγεια και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

13. Σε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ επιλζξει το ωσ άνω θλεκτρονικό μζςο για τθν ενθμζρωςι 
του και κατ’ επζκταςθ τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντόσ του, με δικι του ευκφνθ, οφείλει να ενθ-
μερϊνει με τα ςτοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεφκυνςθ, αρικμ. Τθλεφϊνου, αρικμ. Μθχ. Τθλεο-
μοιοτυπίασ, e-mail account.κ.τ.λ.) τθν ανακζτουςα αρχι, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ενθμζρω-
ςι του ςε περίπτωςθ τυχόν διευκρινιςτικϊν ερωτθμάτων. 

 
 
 
 
 

Ο Διοικθτισ α.α. 
 
 
 
 

Τηιάμαλθσ Μάριοσ 
Δ/ντισ Ιατρικισ Υπθρεςίασ
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 (Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 6721/2015) 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Αϋ 
 

 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Άρκρο 1o 

Προςόντα και δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

1.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν οι αναφερόμενοι κατωτζρω που ζχουν εμπειρία 
ςτθν εφαρμογι Γενικισ και Αναλυτικισ Λογιςτικισ με παράλλθλθ τιρθςθ τθσ Δθμόςιασ Λογιςτικισ. 
Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, κατά τθν διαδικαςία 
των άρκρων 11 και 12 του Ρ.Δ. 118/2007 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια.  

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτζ-
ρω δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. Ειδικότερα, οι προςφζροντεσ υποβάλλουν: 

1. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

α. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυ-
νολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται 
ςτο άρκρο 14ο του παρόντοσ παραρτιματοσ (άρκρο 6 παρ.1 περ. αϋ και άρκρο 25 παρ. 4 του 
Ρ.Δ. 118/2007) και ςτο άρκρο 157 του Ν.4281/2014. 

β. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 
οποία: 

i) Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

ii) Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ, 

- δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμε-
να ςτθν περίπτωςθ (1) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, δθλαδι α) 
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 60/2007, β) για κάποιο 
από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
τουσ δραςτθριότθτασ, απ’ αυτά που ορίηονται ςτθ διακιρυξθ, ι γ) για κάποιο από τα αδι-
κιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, 
τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ, όπωσ όλα αυτά εξειδικεφονται κατωτζρω, 
ςτθν παρ. 1.2 του παρόντοσ άρκρου, υπό ςτοιχ. Α.1.αϋ, 

- δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 καταςτάςεισ, δθλαδι ςε πτϊχευςθ ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ 
πτϊχευςθσ, 

- είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ τθσ περίπτω-
ςθσ (3) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, δθλαδι ωσ προσ τισ φορο-
λογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κακϊσ και ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ει-
ςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ),  

- είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο (προςδιορίηοντάσ το ςαφϊσ), ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν περ. (4) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 ι ςτθν περ. (3) του εδ. βϋ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 και  

- θ επιχείρθςι τουσ δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περ. (2) του εδ. γϋ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 καταςτάςεισ, δθλαδι υπό κοινι εκκακάριςθ ι ει-
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δικι εκκακάριςθ και, επίςθσ, ότι θ επιχείρθςθ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφα-
ςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ. 

iii) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαι-
ολογθτικϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 20 του ιδίου Διατάγματοσ και τα οριηόμενα ςτθν παροφςα δια-
κιρυξθ (άρκρο 6 παρ. 1 περ. βϋ Ρ.Δ. 118/2007). 

Διευκρινίηεται ότι θ θμερομθνία τθσ ωσ άνω υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να ςυμπίπτει με 
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά δεν κατατίκε-
ται ςτο Νοςοκομείο από τον ίδιο τον προςφζροντα ι αντιπρόςωπό του, ωσ θμζρα υποβο-
λισ τθσ προςφοράσ λογίηεται θ θμζρα αποςτολισ τθσ, εφόςον αυτι αποδεικνφεται, ανά-
λογα με τον τρόπο αποςτολισ, με απόδειξθ κατάκεςθσ ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςε ταχυ-
δρομικι υπθρεςία (άρκρο 10 παρ. 3 Κ.Δ.Δ.) ι με αποδεικτικό παράδοςθσ – παραλαβισ ε-
πιχείρθςθσ ταχυμεταφορϊν (courier) ι με φορτωτικό ζγγραφο μεταφορικισ επιχείρθςθσ 
κ.ο.κ. Είναι ευνόθτο ότι, ςε κάκε περίπτωςθ, θ προςφορά πρζπει να περιζρχεται ςτο Νο-
ςοκομείο ζωσ τθ λιξθ τθσ οριηόμενθσ με τθ διακιρυξθ προκεςμίασ.   

γ. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ 
(άρκρο 6 παρ. 1 περ. γϋ του Ρ.Δ. 118/2007). 

δ. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, με τθν οποία κα δθλϊνεται: i) 
ότι δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςισ τουσ, ii) ότι δεν ζχει 
αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι τουσ ςε δθμόςιο διαγωνιςμό με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υ-
πουργοφ Ανάπτυξθσ, iii) ότι μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι τουσ 
υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεϊν 
τθσ ζναντι φορζων του δθμόςιου τομζα, iv) ότι οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που περιζ-
χονται ςτθν προςφορά τουσ είναι αλθκι και ακριβι ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, κακϊσ 
και v) ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τθσ 
οποίασ ζλαβαν γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

 

2. Οι αλλοδαποί: 

α. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυ-
νολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται 
ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

β. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, θ οποία κα ζχει το περιεχό-
μενο που αναφζρεται πιο πάνω, υπό ςτοιχ. Α.1.βϋ (άρκρο 6 παρ. 1 περ. βϋ του Ρ.Δ. 
118/2007). 

γ. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό τουσ 
(άρκρο 6 παρ. 1 περ. γϋ του Ρ.Δ. 118/2007) 

δ. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, θ οποία κα ζχει το περιεχό-
μενο που αναφζρεται πιο πάνω, υπό ςτοιχ. Α.1.δ. (άρκρο 8α παρ. 3 του Ρ.Δ. 118/2007). 

 

3. Σα voμικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά: 

α. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά των παραγράφων A.1 και Α.2 αντιςτοίχωσ. Διευκρινίηεται 
ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από τουσ διαχει-
ριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευκφνο-
ντα Σφμβουλο, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. 

β. Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω ιδιοτιτων και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπρο-
ςϊπθςθσ, τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα προςκομίηουν επιπρόςκετα:  
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i) αντίγραφο του καταςτατικοφ, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει, νόμιμα δθμοςιευμζνου (μαηί 
με τα αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ. *τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.+, προκειμζνου για Ε.Ρ.Ε.), κακϊσ και, επιπρό-
ςκετα, επί Ανωνφμων Εταιριϊν, ανακοίνωςθ καταχϊρθςθσ ςτο οικείο Μ.Α.Ε. του κατα-
ςτατικοφ τθσ Εταιρίασ (το οποίο πρζπει να προςκομίηεται κωδικοποιθμζνο) και τθσ ςυ-
γκρότθςθσ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου, μαηί με τα αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 
Ε.Ρ.Ε.), ςτα οποία ζχουν γίνει οι ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ και  

ii) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία 
να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όρ-
γανα διοίκθςθσ αυτοφ. 

γ. Αντιςτοίχωσ, τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα προςκομίηουν επιπρόςκετα:  

i) αντίγραφο του καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει, και 
των εγγράφων από τα οποία αποδεικνφεται, με βάςθ τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου ζχει 
τθν ζδρα του, θ τιρθςθ των προβλεπόμενων κανόνων δθμοςιότθτασ ωσ προσ ό,τι αφο-
ρά τθν ίδρυςθ και τισ μεταβολζσ αυτοφ, κακϊσ και, επιπρόςκετα, για τα νομικά πρό-
ςωπα (Α.Ε. ι άλλα) που διοικοφνται από ςυλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο τθσ από-
φαςθσ ςυγκρότθςθσ του ςυλλογικοφ οργάνου διοίκθςθσ και των εγγράφων από τα ο-
ποία αποδεικνφεται θ τιρθςθ, ωσ προσ το όργανο αυτό, των αντίςτοιχων κανόνων δθ-
μοςιότθτασ και  

ii) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ τθσ χϊρασ όπου ζχει τθν ζδρα του, από 
τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο 
και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ.  

4. Οι υνεταιριςμοί: 

 Κατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό ςτοιχ. 
Α.1, Α.2 και A.3. Διευκρινίηεται ότι α) το προςκομιηόμενο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι 
ιςοδφναμο ζγγραφο αφορά τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ και β) οι απαιτοφμε-
νεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται απ’ αυτόν. 

5. Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για τον κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ. Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι 
θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ.  

β. Διλωςθ ςφςταςθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, ςτθν οποία κα φαίνεται το αντικείμενο των εργα-
ςιϊν του κακενόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, θ ποςότθτα του υλικοφ ι το μζροσ αυτοφ που 
αντιςτοιχεί ςτον κακζνα εξ αυτϊν επί του ςυνόλου τθσ προςφοράσ, ο εκπρόςωποσ τθσ ζνω-
ςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Νοςοκομείου) και το πρόςωπο που ενδεχομζνωσ τον 
αναπλθρϊνει. 

6. Πρόςκετα υποχρεωτικϊσ προςκομιηόμενα από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ δικαιολογθτικά 
 Άδεια Α’ τάξθσ Λογιςτι Φοροτζχνθ από το Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, βάςθ του 

Ν.2515/97 και Ρ.Δ.340/98 για τουσ διαγωνιηόμενουσ Φυςικά Ρρόςωπα ι του Υπευκφνου 
Ομάδασ Ζργου για τουσ διαγωνιηόμενουσ νομικά πρόςωπα. 

 Άδεια Λειτουργίασ Γραφείου Ραροχισ Λογιςτικϊν- Φοροτεχνικϊν Υπθρεςιϊν από το Οικο-
νομικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, βάςθ του Ν.2515/97 και Ρ.Δ. 340/98 για τα διαγωνιηόμενα 
Νομικά πρόςωπα. 

7. ε περίπτωςθ ζνωςθσ όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά παρζχονται και καλφπτουν , επί 
ποινι αποκλειςμοφ, αυτοτελϊσ για κακζνα από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ.  

8. ε περίπτωςθ μθ υποβολισ των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογθτικϊν, θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Β. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»  
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Εντόσ του φακζλου αυτοφ τοποκετείται θ τεχνικι προςφορά και όςα άλλα ζγγραφα και ςτοιχεία 
αναφζρονται ςτισ οικείεσ κζςεισ των άρκρων 3ου και 5ου του παρόντοσ παραρτιματοσ, κακϊσ και 
των παραρτθμάτων Γϋ και Δϋ. 

Γ.  Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Εντόσ του φακζλου αυτοφ τοποκετοφνται τα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
όςα αναφζρονται ςτθν οικεία κζςθ των άρκρων 3ου και 6ου του παρόντοσ παραρτιματοσ. 

1.2. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/2007, ο προςφζρων 
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοι-
νοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με 
τον Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά, τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 19 παρ. 6 του Ρ.Δ. 118/2007: 

 

Α. Σα ζγγραφα και δικαιολογθτικά του άρκρου 6 παρ. 2 ι 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωςθ.  

Αναλυτικότερα: 

1. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί 
με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα ακόλουκα αδικιματα: 

i. Τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 43 παρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007, δθλαδι: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 
τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1).  

β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 
26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ 
κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2).  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οι-
κονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 
48). 

δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 
τθσ οδθγίασ 91/308/ EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων 
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία 
τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76), θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 
2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 173/1995) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 
305/2005). 

ii. Υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκο-
πία (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. αϋ περ. 1 του Ρ.Δ. 118/2007).  

β. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμι-
νου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφ-
πτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευ-
ςθσ (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. αϋ περ. 2 του Ρ.Δ. 118/2007).  

γ. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφ-
πτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υπο-
χρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 
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και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. αϋ περ. 1 του Ρ.Δ. 
118/2007). 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περι-
πτϊςεων βϋ και γϋ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκα-
τεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό .  

Το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ κα αφορά όλουσ τουσ 
απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςι του (ςυμπεριλαμβα-
νομζνου του εργοδότθ) και όχι μόνον τουσ εργαηόμενουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. 
Για τθ διαπίςτωςθ του οργανιςμοφ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ 
κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, προςκομίηονται i) κατάςταςθ 
του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, και ii) υπεφκυνθ διλωςθ 
του προμθκευτι, με τθν οποία κα δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι 
αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςι του. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται μαηί 
με τα λοιπά πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου. 

δ. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 
τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ 
άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. αϋ περ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007).  

2. Οι αλλοδαποί:  

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν από τθν κοι-
νοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν κα-
ταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτω-
ςθσ (1) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, όπωσ αυτά εξειδικεφονται ανω-
τζρω ςτθν παροφςα παράγραφο, υπό ςτοιχ. Α.1.αϋ (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. βϋ περ. 1 του Ρ.Δ. 
118/2007).  

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

 Για τθν διαπίςτωςθ των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλι-
ςμζνοι οι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζ-
χοντοσ αλλοδαποφ, προςκομίηονται α) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ επιχεί-
ρθςθσ κατά ειδικότθτα και β) υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι ενϊπιον δικαςτικισ ι δι-
οικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ όπου ζχει τθν ζ-
δρα τθσ θ επιχείρθςι του, με τθν οποία κα δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποί-
ουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ς’ αυτιν. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται μαηί με 
τα λοιπά πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου. 

γ. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφ-
πτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγ-
γελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να 
παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ (άρκρο 6 
παρ. 2 εδ. βϋ περ. 3 του Ρ.Δ. 118/2007).  

3. Σα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά:  

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ι αλλοδαποφσ, α-
ντίςτοιχα (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. γϋ περ. 1 του Ρ.Δ. 118/2007).  
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 Διευκρινίηεται ότι, για τθ διαπίςτωςθ των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποί-
ουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ απαςχολοφμενοι ςτο ςυμμετζ-
χον ςτο διαγωνιςμό νομικό πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των διοικοφντων αυτό, προ-
ςκομίηονται, εκτόσ από τα αναφερόμενα πιο πάνω ςτοιχεία (καταςτατικό, ςτοιχεία για τα 
όργανα διοίκθςθσ κ.λ.π.), τα εξισ:  

i) Από τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα: α) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ επι-
χείρθςθσ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι και β) υπεφκυνθ διλωςθ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροςωποφντοσ το νομικό πρόςωπο, με τθν 
οποία κα δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι α-
παςχολοφμενοι ς’ αυτό. 

ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα: α) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ ε-
πιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ όπου ζχει τθν ζ-
δρα του το νομικό πρόςωπο και β) υπεφκυνθ διλωςθ του εκπροςωποφντοσ το νομικό 
πρόςωπο, ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι άλλθσ αρ-
μόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ όπου αυτό ζχει τθν ζδρα του, με τθν οποία κα δθλϊνονται οι 
αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ς’ αυτό.  

 Οι ανωτζρω δθλϊςεισ υποβάλλονται μαηί με τα λοιπά πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παρα-
γράφου. 

β. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμι-
νου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφ-
πτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδι-
κι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990 ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομι-
κά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδι-
κισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. γϋ περ. 2 του Ρ.Δ. 118/2007).  

γ. Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, 
ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εται-
ρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εται-
ρείεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτι-
κισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζ-
ρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από 
τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του εδ. α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, ό-
πωσ αυτά εξειδικεφονται ανωτζρω ςτθν παροφςα παράγραφο, υπό ςτοιχ. Α.1.αϋ (άρκρο 6 
παρ. 2 εδ. γϋ περ. 3 του Ρ.Δ. 118/2007).  

δ. Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ ι 
διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακά-
ριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων 
Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E. και, όςον 
αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ 
ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιορι-
ςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάρι-
ςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον 
διαγωνιςμό επιχείρθςθσ (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. γϋ περ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007).  

4. Οι υνεταιριςμοί:  

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν από τθν κοι-
νοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο Ρρόεδροσ 
του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ 
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για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του 
Ρ.Δ. 118/2007, όπωσ αυτά εξειδικεφονται ανωτζρω ςτθν παροφςα παράγραφο, υπό ςτοιχ. 
Α.1.αϋ (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. δϋ περ. 1 του Ρ.Δ. 118/2007). 

β. Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων (2) και (3) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 
118/2007, εφόςον πρόκειται για θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ και τθσ περίπτωςθσ (2) του εδ. 
βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ ςυνεται-
ριςμοφσ, αντίςτοιχα, και τθσ περίπτωςθσ (2) του εδ. γϋ τθσ παρ. 2 του ιδίου άρκρου (άρκρο 
6 παρ. 2 εδ. δϋ περ. 2 του Ρ.Δ. 118/2007). 

γ. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. δϋ 
περ. 3 του Ρ.Δ. 118/2007). 

5. Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. εϋ του Ρ.Δ. 118/2007).  

6. Τα αναφερόμενα ανωτζρω, υπό ςτοιχ. Α.1.δϋ και Α.2.γϋ, επαγγελματικά μθτρϊα και οι αντί-
ςτοιχεσ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά για τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., είναι αυτά που ορίηονται ςτο Ραράρ-
τθμα ΙΧ Βϋ του Ρ.Δ. 60/2007. Σε περίπτωςθ που ζχουν επζλκει τροποποιιςεισ ςε εκνικό επίπε-
δο, ωσ επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα λαμβάνονται υπόψθ εκείνα που ζχουν αντικαταςτι-
ςει τα αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

7. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παρα-
πάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, 
δφνανται να αντικαταςτακοφν αυτά από υπεφκυνθ διλωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του 
δικαιολογθτικοφ, θ οποία γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου 
τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνε-
ται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζ-
χουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά 
όλεσ τισ πιο πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. 

8. Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν επιφζρει τον α-
ποκλειςμό του αναδόχου από το διαγωνιςμό και τθν επιβολι των κυρϊςεων του άρκρου 20 
παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.  

 

Άρκρο 2o 

Προςφορά ενϊςεων προμθκευτϊν 

2.1. Θ ζνωςθ προμθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλουσ τουσ προμθκευτζσ, που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθ-
μζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζ-
κταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν. 

2.2. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε περίπτω-
ςθ  ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

2.3. Σε περίπτωςθ  που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί, αντιςτοίχωσ, ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ 
κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζ-
λθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. 
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Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ 
αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νοςοκομεί-
ου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 
 

Άρκρο 3o 

Χρόvoσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν – Κατάρτιςθ και περιεχόμενο προςφορϊν 

3.1. Οι ενδιαφερόμενοι να ςυμμετάςχουν ςτov διαγωνιςμό πρζπει vα υποβάλουν εμπροκζςμωσ 
τθν προςφορά τουσ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ότι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα 
διακιρυξθ. Θ κατάρτιςθ και υποβολι των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρ-
κρα 11 και 12 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Ρ.Δ. 118/2007).  

3.2. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτο Νοςοκομείο με οποιοδιποτε τρόπο και παρα-
λαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν 
Υπθρεςία μζχρι τθ λιξθ τθσ κακοριηόμενθσ από τθ διακιρυξθ προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μετά τθν κακοριηόμενθ 
από τθ διακιρυξθ θμερομθνία και ϊρα, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται χωρίσ να 
αποςφραγιςτοφν. 

3.3. Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται ςυνταγμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε δφο (2) αντίγραφα, 
και μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτov oπoίo κα αναγράφονται ευκρινϊσ: 

3.3.1. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

3.3.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια. 

3.3.3. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 

3.3.4. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

3.3.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

3.4. Οι προςφορζσ υπογράφονται από τον προςφζροντα ι τον τυχόν οριςκζντα αντιπρόςωπό του. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν, θ προςφορά υπογράφεται από κάκε μζλοσ τθσ ι, 
διαφορετικά, από τον τυχόν οριςκζντα εκπρόςωπό τουσ.  

3.5. Μζςα ςτov κλειςτό κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τoπoκετoφvται: 

3.5.1. Σα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετο-
χισ ςτο διαγωνιςμό. 

3.5.2. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εντόσ του οποίου 
τοποκετείται θ τεχνικι προςφορά, τα δικαιολογθτικά του άρκρου 9 του Ρ.Δ. 118/2007, εφόςον 
ηθτοφνται από τθ διακιρυξθ και οι δθλϊςεισ του άρκρου 18 παρ. 2 ι 3 του Ρ.Δ. 118/2007, κατά 
περίπτωςθ.  

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», τοποκετοφνται τα  ωσ κατωτζρω 
απαιτοφμενα ςτοιχεία ςε δφο πλιρεισ χωριςτζσ ςειρζσ (μια πρωτότυπθ και μια ςε απλό φωτοαντί-
γραφο) , με αρίκμθςθ του περιεχομζνου τουσ και αντίςτοιχο ευρετιριο. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο φάκε-
λοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει οπωςδιποτε να περιλαμβάνει ςε δφο αντίγραφα, επί ποινι 
απόρριψθσ, τα παρακάτω: 

α) Περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ και οργάνωςθσ του διαγωνιηόμενου (αναφορά ςε 
κτίρια, τεχνικι υποδομι, ιςτορικό δραςτθριότθτασ κλπ.)  

β) Κατάλογο του απαςχολοφμενου μόνιμου προςωπικοφ, των ςυνεργατϊν και των ειδικϊν 
ςυμβοφλων του διαγωνιηόμενου, με αναφορά ςτθν ειδικότθτα και τισ υπθρεςίεσ που αυτοί 
προςφζρουν ςτον διαγωνιηόμενο. Επιςυνάπτεται Ρρόγραμμα ωρϊν εργαςίασ μονίμου 
προςωπικοφ.  
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γ) Παρουςίαςθ τθσ ομάδασ, που κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ του ζργου : ο υπεφκυνοσ τθσ ο-
μάδασ κα πρζπει να είναι το φυςικό πρόςωπο που τεκμθριϊνει τθν εμπειρία του αναδόχου 
(όπωσ ηθτείται ςτα παρακάτω εδάφια) και κα πρζπει να είναι κάτοχοσ άδειασ λογιςτι – φορο-
τζχνθ Α’ τάξεωσ. Τα υπόλοιπα φυςικά πρόςωπα, που πλαιςιϊνουν τθν ομάδα του αναδόχου 
ωσ βοθκοί, κα πρζπει να είναι κάτοχοι άδειασ λογιςτι – φοροτζχνθ τουλάχιςτον Β’ ι Γ’ τάξθσ. 
Στθν ομάδα ζργου του αναδόχου κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ζνασ (1) Αναλυτισ − 
Ρρογραμματιςτισ πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι., με αποδεδειγμζνθ τριετι επαγγελματικι εμπειρία 
ςτθν εκπόνθςθ και ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων μθχανογραφικισ τιρθςθσ βιβλίων, είτε τρί-
τθσ κατθγορίασ του Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων είτε των Ρ.Δ. 146/2003, 205/1998 315/1999 
(Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο των Ο.Τ.Α.). 
Θ  παρουςίαςθ τθσ ομάδασ εκτζλεςθσ του ζργου γίνεται με τθν ςφνταξθ και υποβολι ςχετικοφ 
πίνακα με ονομαςτικι αναφορά ςτα φυςικά πρόςωπα και τθν ιδιότθτα αυτϊν ςτθν προτεινό-
μενθ ομάδα, ο οποίοσ κα ςυνοδεφεται από τα ςχετικά δικαιολογθτικά - πιςτοποιθτικά, τα ο-
ποία αποδεικνφουν τισ προχποκζςεισ που τίκενται παραπάνω (πτυχία, άδειεσ, επαγγελματικι 
εμπειρία).  
δ) Πρόταςθ - ανάλυςθ υλοποίθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που περιγράφο-
νται ςτο παράρτθμα Γ’, περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου, αναφορικά με τα 
κζματα τα οποία κατά τθν κρίςθ του διαγωνιηόμενου είναι κρίςιμα για τθν επιτυχι εκτζλεςθ 
του και των τρόπων και μζςων που κα χρθςιμοποιιςει. Ανάλυςθ των παραδοτζων και ςχετικό 
χρονοδιάγραμμα 
ε) Κατάλογο με παρόμοια ζργα που ζχουν εκτελεςτεί από το διαγωνιηόμενο και αφοροφν:  
ςε τιρθςθ λογιςτικϊν βιβλίων ςε Ν.Ρ.Δ.Δ., που εφαρμόηουν υποχρεωτικά διπλογραφικι λογι-
ςτικι ι ςε Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ ι ςε Εταιρίεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ. Κατά τθν επιλογι κα ςυ-
νεκτιμθκεί ιδιαίτερα θ αποδεδειγμζνθ εμπειρία του αναδόχου, ςε εφαρμογι του Ρ.Δ.. 
146/2003 ςε Δθμόςιεσ Μονάδεσ Υγείασ, ενϊ κα αξιολογθκεί κετικά θ προθγοφμενθ εμπειρία 
του ςε εφαρμογι των Ρ.Δ. 205/1998 (Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο των Ν.Ρ.Δ.Δ.) και Ρ.Δ. 
315/1999 (Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Ο.Τ.Α.).  
Ωσ εμπειρία νοείται θ εμπειρία τθσ εταιρίασ ι του φυςικοφ προςϊπου, που κα είναι επικεφα-
λισ τθσ προτεινόμενθσ από τον ανάδοχο ομάδασ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου και ειδικότερα 
θ υπογραφι απ’ αυτόν τουλάχιςτον τριϊν ιςολογιςμϊν, τα τελευταία τρία χρόνια πριν από τθν 
προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ που αυτό το πρόςωπο, για οποιονδιποτε λόγο, 
αποχωριςει από τθν ομάδα, κα πρζπει να αντικαταςτακεί εντόσ δζκα θμερϊν από άλλο πρό-
ςωπο, που να κατζχει τα ςχετικά προςόντα που απαιτοφνται. 
ςτ) Κατάλογο με παρόμοια ζργα που ζχουν εκτελεςτεί ι ζχουν αναλθφκεί από το διαγωνιηό-
μενο, ςε φορείσ του δθμοςίου (οργανιςμοφσ, Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ 
κλπ.) ι του ιδιωτικοφ τομζα και αφοροφν ςτθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τουσ, 
ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα (Ν. 3599/2007). Απαιτοφνται τουλάχιςτον δφο (2) 
εκτελεςθζντα ή υπό εκτζλεςη ζργα. 
Θ παρουςίαςθ τθσ ηθτοφμενθσ ςτισ παραγράφουσ  (ε), (ςτ) εμπειρίασ γίνεται με τθν κατάρτιςθ 
και υποβολι αντίςτοιχων καταλόγων, όπου αναφζρονται τα ακόλουκα : 

 Ρελάτθσ και χρονολογία ανάλθψθσ του ζργου  

 Διάρκεια και προχπολογιςμόσ του ζργου-Αντικείμενο του ζργου  

 όλοσ του προςφζροντοσ (π.χ. κφριοσ ςυμβαλλόμενοσ ι υπεργολάβοσ, ειδικό αντικείμενο 
ςυμμετοχισ)  

 Άλλοι ςυμμετζχοντεσ  

 Ροςοςτό ςυμμετοχισ του προςφζροντοσ  

 Ζτοσ ολοκλιρωςθσ του ζργου  

 Θ περιγραφι κα ςυνοδεφεται από υπάρχοντα αποδεικτικά ςτοιχεία, ωσ εξισ: 
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 Εάν πρόκειται για δθμόςιεσ ανακζτουςεσ αρχζσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία κα υποβλθκοφν 
ςυμβάςεισ, πιςτοποιθτικά ςυνταςςόμενα ι κεωροφμενα από τισ αρχζσ αυτζσ. 

 Εάν πρόκειται για ιδιωτικοφσ φορείσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία κα υποβλθκοφν πιςτοποιθτι-
κά ςυνταςςόμενα ι κεωροφμενα από τουσ φορείσ αυτοφσ, αλλιϊσ κα γίνεται δεκτι υπεφκυνθ 
διλωςθ του παρζχοντοσ υπθρεςία. Εάν ςυμμετείχε με άλλουσ ςτθν υλοποίθςθ κάποιων ζργων, 
πρζπει να δθλϊςει το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςε αυτά, κακϊσ και αντίγραφα ιςολογιςμϊν 
που ςυνετάχκθςαν από τον προςφζροντα. 

 Βεβαιϊςεισ καλισ ςυνεργαςίασ ςε κάκε περίπτωςθ εκτελεςκζντοσ ζργου. 
 

 
 Πλα τα ζγγραφα και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και ςτοιχεία τθσ προςφοράσ 
πρζπει να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ριςτοποιθτικά ςε γλϊςςα εκτόσ τθσ ελλθνι-
κισ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από νόμιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι. Σε περίπτωςθ διαφω-
νίασ ςτθ μετάφραςθ, κα επικρατεί θ ελλθνικι διατφπωςθ.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν, τα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται ξεχωριςτά 
για κάκε μζλοσ τθσ. 

Στα περιεχόμενα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανί-
ηονται οικονομικά ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ. 

 

Οι ειδικοί όροι τθσ διακιρυξθσ που περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα  Β’ τθσ πα-
ροφςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και επομζ-
νωσ κα λθφκοφν υπόψθ ςτθν προςφορά του αναδόχου. Σο αντίκετο αποτελεί λόγο 
απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

 

3.5.2. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ςτον οποίο 
τοποκετοφνται, επί ποινι απορρίψεωσ, τα oικovoμικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ εισ διπλοφν 
υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ ςε κάκε ςελίδα. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

α    Θ προςφερόμενθ τιμι πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια από τθν οικονομικι προςφορά, θ ο-
ποία πρζπει να είναι διαμορφωμζνθ, ςφμφωνα με όςα ηθτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

β. Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιβαρφνςεων (προβλεπόμενοι φόροι, δα-
ςμοί, αςφάλιςτρα, νόμιμεσ κρατιςεισ και άλλεσ ςχετικζσ δαπάνεσ) εκτόσ του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ 
κα αναφζρεται χωριςτά. Θ ςυνολικι τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των 
προςφορϊν. 

γ. Σε περιπτϊςεισ προϊόντων και υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν 
οικεία κζςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ». Εάν ζχει παραλειφκεί θ ανα-
γραφι τιμισ, ακόμθ και αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», κεωρείται αμαχιτωσ ότι τα αντί-
ςτοιχα προϊόντα ι υπθρεςίεσ ζχουν προςφερκεί δωρεάν. 

3.6. Προςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

3.7. Οι φάκελοι τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ, κακϊσ και ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ των 
δικαιολογθτικϊν των άρκρων 6 παρ. 2 και 3 και 8α του Ρ.Δ. 118/2007 που υποβάλλεται από τον 
προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, πρζπει να φζρουν και αυτοί 
εξωτερικϊσ τισ ίδιεσ ενδείξεισ με τον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ. 
3.8. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ ι άλλου 
είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν πρoςφoρά οποιαδιποτε διόρκωςθ ι προςκικθ, αυτι πρζπει 
να είναι κακαρογραμμζνθ και μovoγραμμζvθ από τov προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
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αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι 
προςκικθ. Θ πρoςφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν 
αςαφι, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. 
3.9. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 15 παρ. 2 περ. 
αϋ του Ρ.Δ. 118/2007 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι εφόςον ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω 
ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 
και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι 
εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ.  

3.10. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγω-
νιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνον όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν 
ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό 
αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 

3.11. Αποκλίςεισ από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ζχουν ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό 
των προςφορϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελοφν ςτο ςφνολό τουσ απαρά-
βατουσ όρουσ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προ-
ςφοράσ (άρκρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007). 

3.12. Αvτιπρoςφoρζσ δεν γίvovται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ 
υπoβoλισ τουσ απoρρίπτovται ωσ απαράδεκτεσ. 

3.13. Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα 
ςυμφζροντά του, ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ, δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των 
πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Το Νοςοκομείο δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του 
ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ 
των προςφορϊν. 

3.14. Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των άρκρων 138 και 182 τθσ 
Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανιλικουσ κάτω των 15 ετϊν.  
 

Άρκρο 4ο 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

4.1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ αναδόχουσ επί εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από 
τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για τον χρόνο που αποδζχκθκαν να 
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. Εάν οι διαγωνιηόμενοι κλικθκαν να παρατείνουν τθν ιςχφ των 
προςφορϊν τουσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4.3 του παρόντοσ άρκρου και αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, 
οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.  

4.2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυ-
ξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4.3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Α-
νακζτουςα Αρχι (Νοςοκομείο), πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο 
με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνο-
νται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του δια-
γωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να 
επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του α-
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νωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ 
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

4.4. Θ ιςχφσ των προςφορϊν παρατείνεται αυτοδικαίωσ για όςο χρονικό διάςτθμα ενδεχομζνωσ 
αναςταλεί θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ι εμποδιςτεί θ πρόοδοσ αυτοφ, ςυνεπεία άςκθςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ ι ενδίκου μζςου ι βοθκιματοσ κατά πράξεων ι παραλείψεων των 
αρμοδίων οργάνων Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, που αφοροφν τον διαγωνιςμό. Στθν περίπτωςθ 
αυτι οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να μεριμνοφν για τθν παράταςθ, αντιςτοίχωσ, τθσ ιςχφοσ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. 

 
Άρκρο 5o 

Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ-Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ 
Οι παρεχόμενεσ εργαςίεσ αφοροφν ςτθ λειτουργία του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ για τθν εφαρ-
μογι τθσ Γενικισ και Αναλυτικισ λογιςτικισ και του δθμόςιου λογιςτικοφ για το ζτοσ 2016, ςφμ-
φωνα με το Π.Δ. 146/2003, κακϊσ και τθν ςφνταξθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων του 
ζτουσ 2016, ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ 
(Ν3599/2007 αρ. 27). Οι ηθτοφμενεσ εργαςίεσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο παράρτθμα Γ’. 
Απαγορεφεται θ μεταβίβαςθ των εργαςιϊν ςε υπεργολάβουσ. 
 
 

Άρκρο 6o 

Πρoςφερόμεvθ  τιμι 
6.1. Θ τιμι πρζπει να δίνεται ςε ευρϊ (€), για το ςφνολο του ζργου και δεν μπορεί να υπερβεί το 
ποςό τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ. Στο ποςό αυτό κα περιλαμβάνονται τα κάκε είδουσ ζξοδα 
κρατιςεισ και δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου  

6.2. Ρρoςφoρζσ με τισ οποίεσ δεν δίνεται θ τιμι ςε ευρϊ ι κακορίηεται μ’ αυτζσ ςχζςθ του ευρϊ 
προσ ξζvo νόμιςμα, απoρρίπτovται ωσ απαράδεκτεσ. 

6.3. Θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, εφόςον δεν προκφπτει απ’ αυτιν με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι για το αντίςτοιχο είδοσ.  

6.4. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

6.5.  Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: 

- Τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ.Ρ.Α.  

- Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ. Σε περίπτωςθ που αναφζ-
ρεται εςφαλμζνο ποςοςτό Φ.Ρ.Α., αυτό κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία. Θ τιμι με κρα-
τιςεισ, και χωρίσ Φ.Ρ.Α., κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.  

6.6. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραί-
τθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζ-
χουν τα ςτοιχεία αυτά και να διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 
Άρκρο 7o 

Αξιολόγθςθ πρoςφoρϊv - κατακφρωςθ διαγωvιςμoφ 

7.1. Κριτιριο για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ είναι θ χαμθλότερθ τιμι 
για το ςφνολο των ηθτοφμενων εργαςιϊν. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/2007.  

7.2. Για τθν επιλογι του υποψιφιου αναδόχου κα αξιολογθκοφν μόνον οι προςφορζσ που ζχουν 
κρικεί ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.  
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7.3. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γvωμoδότθςθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. 

7.4. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ,  απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

7.5. Πταν ο ανάδοχοσ ο οποίοσ προςφζρει τθν χαμθλότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά, δεν 
προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν 
παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, ι (εφόςον ορίηεται ςτθ διακιρυξθ) ςτο άρκρο 8α του ιδί-
ου Ρ.Δ/τοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ αυτζσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευ-
τι που προςφζρει τθν αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά. Σε περί-
πτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα 
οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι με τθν αμζςωσ επό-
μενθ χαμθλότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά και οφτω κακ’ εξισ. Αν κανζνασ από τουσ 
προμθκευτζσ δεν προςκομίηει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατά-
ξεων, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο 
διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται.  

7.6. Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, όταν ο ςυμμετζχων υποβάλλει ψευδι ι ανακριβι υπεφκυνθ διλω-
ςθ τθσ παραγρ. 1 του άρκρου 6 και τθσ παραγρ. 3 του άρκρου 8α του Ρ.Δ. 118/2007, ι ο υπόχρεοσ 
προσ τοφτο προςφζρων δεν προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ κατά το ςτάδιο τθσ κατακφ-
ρωςθσ ζνα θ περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 και, εφό-
ςον ζχουν ηθτθκεί από τθν διακιρυξθ, των περιπτϊςεων α, β, και γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 του ωσ 
άνω Ρ.Δ/τοσ, καταπίπτει υπζρ του Νοςοκομείου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του μειοδότθ. Επίςθσ, κα-
ταπίπτει υπζρ του Νοςοκομείου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του μειοδότθ, εφόςον από τα υποβλθκζ-
ντα δικαιολογθτικά προκφπτει ότι δεν πλθροφνται τα κακοριηόμενα ςτθ διακιρυξθ ελάχιςτα ανα-
γκαία όρια των οικονομικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων του άρκρου 8α.του Ρ.Δ. 118/2007. 

  
Άρκρο  8o 

Κρίςθ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ – Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ 

8.1. Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει: 

8.1.1.Τθν κατακφρωςθ τθσ ανάκεςθσ του ζργου  

8.1.2. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 21 
περ. δϋ, εϋ, ςτϋ και ηϋ του Ρ.Δ. 118/2007. 

8.2. Θ κατακφρωςθ του διαγωvιςμoφ κα γίνει από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου και 
κα αvακoιvωκεί εγγράφωσ ςτον αvακθρυχκζvτα ανάδοχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23 
παρ. 1 του Ρ.Δ. 118/2007. Υπό τθν επιφφλαξθ όςων αναφζρονται κατωτζρω, ςτθν παράγραφο 9.4,  
με τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. 

8.3. Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ανατζκθκε το ζργο, υποχρεοφται να προςζλκει ςε δζκα (10) θμζρεσ 
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 
προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ. 

8.4. Θ προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αναςτζλλεται για όςο χρόνο κωλφεται θ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω τθσ φπαρξθσ προκεςμίασ για 
τθν άςκθςθ προςφυγισ από άλλο διαγωνιηόμενο, ι λόγω τθσ άςκθςθσ προςφυγισ ι, εν ςυνεχεία, 
λόγω τθσ φπαρξθσ προκεςμίασ για τθν άςκθςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων. Ομοίωσ, θ 
προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ αναςτζλλεται για όςο χρόνο ενδεχομζνωσ αναςταλεί 
περαιτζρω θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, κατόπιν άςκθςθσ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι ζκδοςθσ 
προςωρινισ διαταγισ ι δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία διατάςςονται αςφαλιςτικά μζτρα, 
κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 4 ζωσ 6 του πιο πάνω άρκρου. 
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Άρκρο  9o 

Κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ 

9.1. Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ, και με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο προθ-
γοφμενο άρκρο, υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ θ ςφμβαςθ, το κείμενο τθσ οποίασ 
(ςχζδιο ςφμβαςθσ) επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ (παράρτθμα Εϋ). Θ Υπθρεςία 
ςυμπλθρϊνει ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του προμθκευτι, με τθν οποία 
ςυμμετείχε αυτόσ ςτον διαγωνιςμό και θ οποία ζγινε αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ του 
αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ς’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευςθ  ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
που επιςυνάφκθκε ςτθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ’ οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι 
ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι.  

9.2. Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ 
προςφορά, διακιρυξθ  και απόφαςθ  κατακφρωςθσ  ι ανάκεςθσ,  εκτόσ  κατάδθλων ςφαλμάτων ι 
παραδρομϊν.  

9.3. Θ ςφμβαςθ που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ, οπωςδιποτε 
όμωσ αυτά που αναφζρονται ςτο άρκρο 24 παρ. 2 του Ρ.Δ. 118/2007. 

9.4.  Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από ςυμβατικό όρο, 
μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

9.5. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:  

9.5.1. Ραραδόκθκε  το ζργο  ςφμφωνα με τισ οριηόμενεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ.  

9.5.2. Ραραλιφκθκε οριςτικά το εκτελεςκζν ζργο που παραδόκθκε.  

9.5.3. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.  

9.5.4. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 
μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.  

 
Άρκρο  10o 

Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
10.1. Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για ζνα (1) ζτοσ – οικονομικι χριςθ του 2016.  
 

Χρόνοσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν 
Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Β’  κα πραγματοποιθκοφν ωσ εξισ : 
10.2. Θ υποςτιριξθ – επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ του Διπλογραφικοφ Συςτιματοσ Γενικισ και Αναλυ-
τικισ Λογιςτικισ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 146/2003 για τθ χριςθ του 2016 από 1/1/2016 ζωσ και τισ 
31/12/2016 (1ο παραδοτζο). Για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου απαιτείται θ κακθμερινι φυ-
ςικι παρουςία ενόσ τουλάχιςτον λογιςτι Γϋ τάξθσ, υπαλλιλου του αναδόχου, τουλάχιςτον για 4 
ϊρεσ θμερθςίωσ (Δευτζρα – Παραςκευι 10.00 π.μ. -14.00 μ.μ), για το χρονικό διάςτθμα από 
1/1/2016 (ι άλλωσ από υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) μζχρι 31/12/2016. 
10.3. Θ ςφνταξθ, παράδοςθ και παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων χριςθσ 2015, ςφμφω-
να και με τα Δ.Ρ.Χ.Ρ., ζωσ και τισ 31/7/2016 ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Γενικοφ Νοςοκομείου 
ζωσ 31/07/2016 (2ο παραδοτζο). 
 
ε περίπτωςη που, με υπαιτιότητα του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, η ολοκλήρωςη του ζργου τησ ΕΣΑΙΡΕΙΑ δεν 
μπορεί να επιτευχθεί εντόσ των προβλεπόμενων προθεςμιών, η χρονική διάρκεια τησ ςφμβαςησ 
εκτείνεται ζωσ να παραδοθοφν όλα τα παραδοτζα. Η χρονική επζκταςη τησ ςφμβαςησ ςυμφωνείτε 
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ανάμεςα ςτην ΕΣΑΙΡΕΙΑ και την Επιτροπή Παρακολοφθηςησ του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 
Άρκρο 11o 

Πλθρωμι 

Θ ΑΜΟΙΒΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΘΘΕΙ ΩΣ ΕΞΘΣ :  

Μετά τθν παραλαβι, από τθν αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του ζργου, του 
κάκε παραδοτζου, αναλογικι πλθρωμι  επί τθσ ςυνολικισ  αμοιβισ του ζργου ανά ζτοσ.  
11.1. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο 
άρκρο 35 του Κ.Ρ.Δ (Ρ.Δ 118/07) και ςτο άρκρο 18 του Ν.2469/97, κακϊσ και ΡΔ 166/2003.    

11.2. H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν 
χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

11.3. Χρόνοσ εξόφλθςθσ: Εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ 
υποβολισ του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου. 

11.4. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςο-
κομείο κακίςταται υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152/2013. 

      Ειδικότερα όςον αφορά ςτισ διακθρφξεισ των Ρε.Σ.Υ.Ρ. ι των Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων αρμο-
διότθτασ του Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ κα διαμορφϊνεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του Ν. 2955.2001 (ΦΕΚ 256/Α/2-11-01). Επιςθμαίνεται  
ότι θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του πρω-
τοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. 

11.5. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν 
αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ 
Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων, 
κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 35 παρ. 7 του Ρ.Δ. 118/2007. 
Επίςθσ, δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα 
του προμθκευτι (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν, κ.λ.π.). 

11.6. Ο ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ επί του τιμιματοσ των εργαςιϊν : 

11.6.1. Οι κρατιςεισ που διενεργοφνται είναι οι ακόλουκεσ:  

i. Υπζρ τρίτων(άρκρο 3 εδ. εϋ περ. εεϋ Ν. 3580/2007):                                               2,00% 
ii. Υπζρ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων  

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

11.7. Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των ειδϊν παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 
24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ.   

11.8. Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει το Νοςοκομείο. 

 

Άρκρο 12o 

Εγγυιςεισ 

12.1. Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα, το δικαίωμα 
αυτό. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυvo-
δεφovται από επίςθμθ μετάφραςθ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωςθ προςφορϊν 
ενϊςεων προμθκευτϊν, οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υπο-
χρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. Το ποςό των εγγυιςεων κα δίνεται ςε ευρϊ (€). 

12.2. Εγγφθςθ υμμετοχισ 
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12.2.1. Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπζρ του 
ςυμμετζχοντοσ, για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

12.2.2.  Θ εγγφθςθ πρζπει να ιςχφει επί ζνα (1) τουλάχιςτον μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ που ηθτά θ διακιρυξθ. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Εγγφθςθ με μικρότερο χρόνο ιςχφοσ δεν γίνεται δεκτι και ζχει ωσ 
ςυνζπεια τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ. 

12.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται: α) ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ςε περίπτωςθ απόρριψθσ 
τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ζνδικο μζςο ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων ι ζχει υποβλθκεί παραίτθςθ από αυτά και β) ςτον 
μειοδότθ, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και τθν υποβολι απ’ αυτόν εγγυθτικισ 
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. 

12.3. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

12.3.1. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, o ανάδοχοσ είναι υπoχρεωμζvoσ vα  
κατακζςει ζωσ τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι  που κα καλφπτει ποςό ίςο 
με ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου που 
κατακυρϊκθκε ς’ αυτόν, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

12.3.2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ 
από το ςυνολικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ του ζργου.  

12.3.3. Θ ανωτζρω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι παράδοςθ του ζργου, 
τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων 
μεταξφ των ςυμβαλλομζνων και τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 
Με τθν παραλαβι κάκε ενδιάμεςθσ Φάςθσ ι Ραραδοτζου, θ προθγοφμενθ Εγγυθτικι Επι-
ςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ του Ζργου μπορεί να αντικακίςταται με νζα που να αντιςτοιχεί ςτθν 
εναπομζνουςα ςυμβατικι αξία του Ζργου ι να αποδεςμεφεται κατά το μζροσ τθσ εκτελε-
ςκείςασ ςφμβαςθσ. 

12.4. Οι εγγυιςεισ πρζπει να προβλζπουν ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τουσ, το οφειλόμενο 
ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

12.5. Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25 του 
Ρ.Δ. 118/2007 (Κ.Ρ.Δ.). Επιςθμαίνεται ότι: 

12.5.1. Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να περιζχουν οπωςδιποτε τα ςτοιχεία των παραγράφων 3 
και 4 του άρκρου 25 του Κ.Ρ.Δ., διότι διαφορετικά δεν κα γίνονται δεκτζσ, με ςυνζπεια τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηομζνου. 

12.5.2. Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να περιζχουν οπωςδιποτε τα ςτοιχεία 
των παραγράφων 3 και 5 του άρκρου 25 του Κ.Ρ.Δ., διότι διαφορετικά δεν κα κεωροφνται 
προςικουςεσ. 

12.6. Οι εγγυιςεισ πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα υποδείγματα του 
παραρτιματοσ Εϋ. Διαφορετικι διατφπωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, λόγω χριςθσ τυποποιθμζνων 
εντφπων από τα πιςτωτικά ιδρφματα, δεν κακιςτά τθν εγγφθςθ απαράδεκτθ, εφόςον αυτι ζχει το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο που κακορίηεται από το νόμο και τθν παροφςα διακιρυξθ.  

 
Άρκρο  13o 

Κυρϊςεισ ςε βάροσ του αναδόχου 

13.1. Ο ανάδοχοσ που δεν προςζρχεται, μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε, vα υπογράψει τθv 
ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθv κατακφρωςθ ι ανάκεςθ που ζγινε 
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ςτο όvoμά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτιν, με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςο-
κομείου, φςτερα από γvωμoδότθςθ του αρμόδιου oργάvoυ. 

13.2. Με τθv ίδια διαδικαςία o ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και 
από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εφόςov δεν  παρζδωςε το ζργο μζςα ςτov ςυμβατικό 
χρόvo ι τov χρόvo παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι του. 

13.3. Ο ανάδοχοσ δεv κθρφςςεται ζκπτωτοσ από  τθν ανάκεςθ, εφόςον: 

13.3.1. Θ ςφμβαςθ δεv υπογράφθκε ι παραδόκθκε το ζργο με ευκφνθ τoυ Νοςοκομείου. 

13.3.2. Συvτρζχoυv λόγοι αvωτζρασ βίασ. 
13.4. Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλ-
λονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργά-
νου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων κατά το άρκρο 20 
του ιςχφοντοσ Συντάγματοσ, ακροιςτικά ι διαηευκτικά (Ρ.Δ. 394/96), οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α)   Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά 
περίπτωςθ. 
β)  Ανάκεςθ του ζργου ςε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου, είτε από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχο-
ντεσ ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, είτε με διαπραγμάτευςθ, αν ςυντρζχουν οι προχπο-
κζςεισ του άρκρου 22 του Ρ.Δ. 118/2007 
Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ προκαλοφμενθ ηθμία τθσ Υπθρεςίασ ι θ τυχόν διαφορά που κα προκφψει, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογιςμόσ αυτόσ γίνεται ακόμθ και ςτθν 
περίπτωςθ που δεν πραγματοποιείται νζα ανάκεςθ του ζργου, κατά τα παραπάνω οριηόμενα. Στθν 
περίπτωςθ αυτι ο υπολογιςμόσ του καταλογιηόμενου ποςοφ γίνεται με βάςθ κάκε ςτοιχείο, κατά 
τθν κρίςθ του αρμοδίου οργάνου και με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν 
θκϊν. 
γ)  Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο ι μζροσ των ανακζςεων 
των φορζων που αναφζρονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 2286/95. Ο αποκλειςμόσ ςε οποιαδι-
ποτε περίπτωςθ επιβάλλεται μόνο με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, φςτερα από γνωμοδό-
τθςθ τθσ Επιτροπισ Ρολιτικισ Ρρογραμματιςμοφ Ρρομθκειϊν, θ οποία υποχρεωτικά καλεί τον εν-
διαφερόμενο για παροχι εξθγιςεων και μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Νοςοκομείου Κα-
ςτοριάσ. 
δ)  Καταλογιςμόσ ςτον ανάδοχο ποςοφ ίςο με το 10% τθσ αξίασ του ζργου για το οποίο κθρφχκθκε 
ζκπτωτοσ. 

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

 

 

Άρκρο 14o 

Ποινικζσ ριτρεσ για τυχόν κακυςτεριςεισ 

Για κάκε θμζρα τυχόν κακυςτζρθςθσ τθσ υποβολισ από τον Ανάδοχο των Ραραδοτζων, ο 
Εργοδότθσ είναι δυνατόν να επιβάλλει ριτρα κακυςτζρθςθσ φψουσ μζχρι 50 ΕΥΩ ανά θμζρα. 

 
Άρκρο 15o 

Διοικθτικζσ προςφυγζσ 

15.1. Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ αναδόχου ςε αυτόν και τθσ διενζρ-
γειάσ του, ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, επιτρζπεται ζνςταςθ για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ (ενδικοφανισ προςφυγι). Με τθν ζνςταςθ που αςκείται κατά τθσ κατακυρωτικισ απόφα-
ςθσ, επιτρζπεται και θ προβολι λόγων που αφοροφν τθν πλθρότθτα και νομιμότθτα των δικαιολο-
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γθτικϊν, τα οποία προςκομίηει ο προςφζρων προσ τον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, δυ-
νάμει των άρκρων 6, 8 και 8α του Ρ.Δ. 118/2007. 

15.2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται εγγράφωσ ςτο αρμόδιο για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ όργαvo 
του Νοςοκομείου, ωσ εξισ: 

15.2.1. Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, μζςα ςτο μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν. Για τov κακοριςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυvυπoλoγίηovται και οι 
θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Θ ζνςταςθ εξετάηεται 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό ςυλλογικό όργανο (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και 
Ρροςφυγϊν) και το αποφαςίηον όργανο εκδίδει τθν ςχετικι απόφαςι του το αργότερο 
πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ. 

15.2.2. Κατά των πράξεων ι παραλείψεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που αφοροφν τθν ςυμμετοχι 
οποιουδιποτε προμθκευτι ςτον διαγωνιςμό ι τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ ωσ προσ τθ 
διαδικαςία παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ 
του ιδίου του διαγωνιςμοφ και εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από αυτιν κατά τθν 
οποία ο ενιςτάμενοσ ζλαβε γνϊςθ του ςχετικοφ φακζλου. Θ ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει 
αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο και θ ςχετικι 
απόφαςθ εκδίδεται μετά από γνωμοδότθςθ αυτοφ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ ςυμμετοχισ 
προμθκευτι ςτο διαγωνιςμό κοινοποιείται υποχρεωτικά ςε αυτόν κατά του οποίου 
ςτρζφεται, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθσ υποβολισ τθσ. 

15.2.3. Κατά τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, μζςα ςε 
χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, αφότου ο ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ 
ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ ζνςταςθ αυτι 
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ, ςε αυτόν κατά του 
οποίου ςτρζφεται. Θ ζνςταςθ εξετάηεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό ςυλλογικό όργανο 
και το αποφαςίηον όργανο εκδίδει τθν ςχετικι απόφαςι του το αργότερο ςε δζκα (10) 
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ ενςτάςεων. 

15.2.4. Εκτόσ των ανωτζρω περιπτϊςεων, ειδικά κατά τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, όςον αφορά 
τθ νομιμότθτα και πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν των άρκρων 6, 8 και 8α του Ρ.Δ. 
118/2007, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, αφότου ο 
ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ τθσ ανωτζρω κατακυρωτικισ απόφαςθσ και 
των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν. Θ ζνςταςθ αυτι κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντόσ δφο (2) 
θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ςτον μειοδότθ κατά του οποίου ςτρζφεται. Θ ζνςταςθ 
εξετάηεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό ςυλλογικό όργανο και το αποφαςίηον όργανο 
εκδίδει τθν ςχετικι απόφαςι του το αργότερο ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν λιξθ 
τθσ ανωτζρω τριθμζρου προκεςμίασ. 

15.3. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ από τουσ 
προαναφερόμενουσ, δεν γίνονται δεκτζσ. 

15.4. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ 16.1 
και 16.2, προςκομίηεται παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με ποςοςτό 0,10 επί τοισ εκατό 
(0,10%) επί τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ του υπό προμικεια είδουσ, το φψοσ του οποίου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλφτερο των πζντε χιλιάδων (5.000)  ευρϊ. Το 
παράβολο αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και καταχωρείται ςτον ειδικό αρικμό εςόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 
(‘‘παράβολα από κάκε αιτία’’). Το ποςοςτό του παραβόλου και το φψοσ των ανωτζρω ποςϊν μπο-
ρεί να αναπροςαρμόηονται μετά από ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οι-
κονομικϊν και Ανάπτυξθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 202/2005). 
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15.5.  Θ απόφαςθ επί τθσ ενςτάςεωσ κοινοποιείται ςτουσ ενιςτάμενουσ χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθ-
ςθ τθσ Υπθρεςίασ. Οι εvιςτάμεvoι λαμβάvoυv πλιρθ γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, μετά τθν κοι-
νοποίθςθ του ςϊματόσ τθσ ςε αυτοφσ, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με φρovτίδα τουσ. 

15.6. Ο προμθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνά-
μει των άρκρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Ρ.Δ. 118/2007 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθ-
νία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι. Επί τθσ πρoςφυγισ απο-
φαςίηει τo Δ.Σ. του νοςοκομείου, φςτερα από γvωμoδότθςθ τoυ αρμόδιoυ ςυλλoγικoφ oργάvoυ. Θ 
εv λόγω απόφαςθ δεv επιδζχεται πρoςβoλι με άλλθ oιαςδιπoτε φφςεωσ διoικθτικι πρoςφυγι. 

15.7. Κατά τα λοιπά, για τισ αναφερόμενεσ ανωτζρω διοικθτικζσ προςφυγζσ ιςχφουν τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/2007. 

15.8. Στουσ ενδιαφερόμενουσ  ΔΕΝ παρζχεται (Ν.3772/10-07-2009, ΦΕΚ 112/Α/2009)  θ δυνατότθτα 
άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ κατά των πράξεων ι παραλείψεων τθσ Διοίκθςθσ που αφοροφν 
τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ζωσ και το ςτάδιο τθσ ζκδοςθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρκρο 8 του Ν. 2955/2001). 

 
Άρκρο 16o 

Γλϊςςα Εγγράφων Διαγωνιςμοφ 

16.1.  Οι προςφορζσ, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτζσ δικαιολογθτικά και γενικά όλα τα ζγγραφα πoυ 
απαιτoφvται για τθ διενζργεια τoυ διαγωvιςμoφ και τθv ςυμμετοχι ς’ αυτόν, ςυντάςςονται ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τεχνικοφσ όρουσ που μπορεί να αναφζρονται και ςε άλλθ γλϊςςα, 
εφόςον δεν είναι δυνατό να αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι.  

16.2. Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τα ζγγραφα που απευκφνει ι υποβάλλει ο προμθκευτισ ςτο 
Νοςοκομείο κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

16.3. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ, ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Άρκρο 17o 

Διαδικαςία επίλυςθσ διαφορϊν 

17.1. Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, 
εφόςον απορρζει απ’ αυτιν) μεταξφ του Νοςοκομείου και του αναδόχου και αφορά  τθν εκτζλεςθ 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβα-
τικϊν υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανε-
ξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, προσ το οποίο 
ο ανάδοχοσ πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ. αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρό-
νου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτον ενδιαφερόμενο, με 
αποδεικτικό παραλαβισ ι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοςοκομεί-
ου δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι 
αν ο ανάδοχοσ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται να 
ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 

 

 

Άρκρo 18ο 

Λοιπζσ διατάξεισ  
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18.1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχοσ δεν μπορεί  να ενεχυριάςει 
ι  να εκχωριςει ςε τρίτουσ  απαιτιςεισ του κατά του Νοςοκομείου, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. 

18.2. Για ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του 
Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 
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(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 6721/2015) 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 
 
Σο φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ για κάκε οικονομικι χριςθ, κα περιλαμβάνει: 
α) Σθν εφαρμογι του Π.Δ. 146/2003 για λογαριαςμό τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Τγείασ. Θ εφαρμογι 
περιλαμβάνει τθν καταχϊρθςθ όλων των λογιςτικϊν γεγονότων από τα πρωτογενι παραςτατικά 
ςτα τθροφμενα ςτο λειτουργικό ςφςτθμα τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Υγείασ, λογιςτικά βιβλία, τθν ε-
κτζλεςθ όλων των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν ενθμζρωςθ και λειτουργία τθσ γενικισ λογι-
ςτικισ, τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ και του δθμόςιου λογιςτικοφ, τθν ςφνταξθ και ζκδοςθ περιοδι-
κϊν και ετιςιων καταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 146/2003 αλλά και τθν κείμενθ 
νομοκεςία, τθν οργάνωςθ και επίβλεψθ τθσ απογραφισ τζλουσ χριςεωσ, τθν ενθμζρωςθ των λογι-
ςτικϊν βιβλίων για τα αποτελζςματα τθσ απογραφισ τζλουσ χριςεωσ, το άνοιγμα όλων των λογα-
ριαςμϊν που απαιτοφνται για τθν πλιρθ εφαρμογι και θ ενθμζρωςθ των λογαριαςμϊν με τα δε-
δομζνα τθσ απογραφισ ζναρξθσ αποτελοφν μζροσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. 
β) Σθν Εφαρμογι τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ςχεδίου Γενικισ – 
Αναλυτικισ και Κοςτολογικισ Οργάνωςθσ.  
γ) Tθν κατάρτιςθ των ετιςιων λογιςτικϊν καταςτάςεϊν τουσ, ςφμφωνα με το ΡΔ 146/2003 κακϊσ 
και με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ 
δ) Σον ζλεγχο του τρζχοντοσ Μθτρϊου Παγίων και θ τροποποίθςθ του εφόςον κρικεί απαραίτθτο 
ςτ) Σθν κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ του αναγκαίου προςωπικοφ του Νοςοκομείου 
 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΕΡΑ 
1. Ετιςια απογραφι ιτοι: 

I. Υπολογιςμόσ και Αποτίμθςθ τθσ αξίασ των εδαφικϊν εκτάςεων 
II. Υπολογιςμόσ και Αποτίμθςθ τθσ αξίασ των μθχανθμάτων-τεχνικϊν εγκαταςτάςεων και λοιποφ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
III. Υπολογιςμόσ και Αποτίμθςθ τθσ αξίασ των μεταφορικϊν μζςων 
IV. Υπολογιςμόσ και Αποτίμθςθ τθσ αξίασ των επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και των 
λοιπϊν παγίων ςτοιχείων όπωσ περιγράφονται ςτο ΡΔ 146/2003 και απαιτοφνται για τθν ςφντα-
ξθ του ιςολογιςμοφ. 
V. Ο ζλεγχοσ του τρζχοντοσ Μθτρϊου Ραγίων και θ τροποποίθςθ του εφόςον κρικεί απαραίτθτο 
λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν καταςτροφζσ ι επιςτροφζσ παγίων που δεν ζχουν καταχωρθκεί. 
 

2. Υπολογιςμόσ και ζλεγχοσ όλων των λοιπϊν ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ και Ρακθτικοφ όπωσ: 
I. Συμφωνία Εςόδων- Εξόδων 
II. Συμφωνία Τραπεηικϊν Λογαριαςμϊν 
III. Κακθμερινι ςυμφωνία Ταμείου 
IV. Συμφωνία οφειλετϊν 
V. Συμφωνία απαιτιςεων 
 

3. Φυςικι απογραφι των αποκεμάτων κατά ποςότθτα και αξία 
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4. Επίβλεψθ και ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λογιςτικισ απεικόνιςθσ των λογιςτικϊν γεγονότων που αφο-
ροφν το Νοςοκομείο με βάςθ τθν Δθμόςια λογιςτικι, τθν Γενικι Λογιςτικι και τθν Αναλυτικι Λογι-
ςτικι και τα διεκνι λογιςτικά πρότυπα ιτοι: 

I. Συμπλιρωςθ του Λογιςτικοφ Σχεδίου του Νοςοκομείου ςε ςυνεργαςία με τισ οικονομικζσ υ-
πθρεςίεσ ωσ προσ το τμιμα των λογαριαςμϊν προςδιοριςμοφ του οργανικοφ αποτελζςματοσ 
και του αποτελζςματοσ χριςεωσ. 
II. Ζλεγχοσ - ςυνεργαςία με τθν εταιρεία υποςτιριξθσ του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ τθσ Δθ-
μόςιασ Μονάδασ Υγείασ και με τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ τθσ για τθν αξιόπιςτθ, αποτελεςματικι 
ςυλλειτουργία και ςυμφωνία των αντιςτοιχιηόμενων λογιςτικϊν κυκλωμάτων τθσ Γενικισ Λογι-
ςτικισ. Οι ςχετικζσ αναλυτικζσ διαδικαςίεσ κακορίηονται με το Ρ.Δ. 146/2003. 
III. Καταχϊρθςθ μζρουσ των τιμολογίων αγορϊν ςτο μθχανογραφικό πρόγραμμα διαχειρίςεων 
του Νοςοκομείου. 
IV. Καταχϊρθςθ και παρακολοφκθςθ αντίςτοιχων αναλϊςεων αποκεμάτων από τα διάφορα 
τμιματα του Νοςοκομείου, επίςθσ μζςω του ίδιου προγράμματοσ. 
V. Υποςτιριξθ του Λογιςτθρίου για τθν διενζργεια των λογιςτικϊν εγγραφϊν και τθν ζκδοςθ των 
μθχανογραφικϊν τίτλων πλθρωμισ των προμθκευτϊν και λοιπϊν υποχρεϊςεων του Νοςοκο-
μείου μζςω τθσ «εφαρμογισ Λογιςτθρίου». 
VI. Ραρακολοφκθςθ ςε θμεριςια βάςθ και ςυνεχισ ζλεγχοσ του ςυνόλου των λογιςτικϊν εγ-
γραφϊν και λοιπϊν διαδικαςιϊν για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ και παρζμ-
βαςθ αυτοφ, όπου απαιτείται, μζςω των υπευκφνων των οικονομικϊν υπθρεςιϊν του Νοςοκο-
μείου, για τθ διενζργεια των αναγκαίων διορκϊςεων-βελτιϊςεων 
VII. Σφνταξθ μθνιαίου ιςοηυγίου ςτο τζλοσ κάκε μινα. 
VIIΙ.Θ εφαρμογι του ενιαίου πλαιςίου κωδικοποίθςθσ αναλυτικισ λογιςτικισ με βάςθ το εγχει-
ρίδιο εφαρμογισ τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ το οποίο εκπονικθκε ςτο πλαίςιο του ζργου «Επι-
ςτθμονικόσ ςχεδιαςμόσ – Συντονιςμόσ και υποςτιριξθ ΥΥΚΑ και ΥΡΕ για τθν ανάπτυξθ και βελ-
τίωςθ ςυςτθμάτων οικονομικοφ προγραμματιςμοφ και οικονομικισ διαχείριςθσ νοςοκομείων με 
τθ χριςθ μθχανογραφθμζνου διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ» 

 
5. Κατάρτιςθ των Οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 
Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ρ.Χ.Ρ.), όπωσ ορίηεται ςτον Ν.3599/2007 άρκρο 27,  τθσ Γενικισ Εκμετάλλευςθσ, 
Αποτελεςμάτων χριςθσ, Ιςολογιςμοφ, Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων και προςαρτιματοσ ςτθ ςφνταξθ 
Εκκζςεωσ Διαχείριςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι ο ανάδοχοσ ζχει εξίςου ςθμαντικι ευκφνθ /ςυνυπευκυνότθτα με τα ςτελζχθ των 
Νοςοκομείων ςτθν ακριβι αποτφπωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. 
 

6. Ραροχι ςυμβουλϊν ςτα ςτελζχθ και ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου για τθν υποςτιριξθ του ςυ-
ςτιματοσ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων οικονομικισ φφςθσ. 
 
7. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτα εξειδικευμζνα κζματα που απαιτοφν οι ανάγκεσ κατά τμιμα 
και τθν πρακτικι επιμόρφωςθ κάκε χριςτθ ςτθν κακθμερινι εναςχόλθςθ του με το αντικείμενο, με 
τθν μετάδοςθ εμπειρίασ. 
 
8. Εκμάκθςθ ςτα ςτελζχθ του Νοςοκομείου των οικονομικϊν δεδομζνων π.χ. χρθςιμοποίθςθ αρικ-
μοδεικτϊν, ϊςτε θ Διοίκθςθ να μπορεί να ζχει ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθν πορεία των οικονομι-
κϊν του Νοςοκομείου. 
 
ΤΝΘΕΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 

Θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου κα περιλαμβάνει : ζναν λογιςτι-φοροτζχνθ με άδεια Α’ τάξεωσ,  ζναν 
λογιςτι-φοροτζχνθ με άδεια τουλάχιςτον Γ’ τάξεωσ και ζναν (1) αναλυτι - προγραμματιςτι πτυχιό-
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χο ΑΕΙ ι ΤΕΙ με αποδεδειγμζνθ τριετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ και ςτθν εφαρμογι 
προγραμμάτων μθχανογραφικισ τιρθςθσ βιβλίων, είτε τρίτθσ κατθγορίασ του Κϊδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων είτε των π.δ. 146/2003, 205/1998 315/1999 (Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο των Ο.Τ.Α.). 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ  

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει ςτθν προςφορά τουσ να προτείνουν το κατάλλθλο οργανωτικό 
ςχιμα και το κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό που κα το αξιοποιιςουν ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται 
θ αποτελεςματικι, ποιοτικά ορκι και ζγκαιρθ υλοποίθςθ του ζργου που κα αναλάβουν. 

Θ ευκφνθ του ςυντονιςμοφ των ομάδων που κα εγκαταςτακοφν ςτισ υποδομζσ του Γενικοφ Νοςο-
κομείου  ανικει εξολοκλιρου ςτον Ανάδοχο, ο οποίοσ κα πρζπει να αναλάβει τθ ςυνολικι διαχεί-
ριςθ και διοίκθςθ των  ατόμων που κα εκτελζςουν το ζργο.  

Πμωσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει υπόψθ τισ γραπτζσ υποδείξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
και να τισ ακολουκεί κατά τθ διάρκεια του ζργου.  

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 1ο παραδοτζο :  υποςτιριξθ , επίβλεψθ και εφαρμογι του Διπλογραφικοφ Συςτιματοσ Γενικισ 
και Αναλυτικισ Λογιςτικισ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 146/2003 για τθ χριςθ του 2016 από 1.1.2016 
ζωσ και τισ 31.12.2016. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ, απαιτείται θ κακθμερινι φυςικι 
παρουςία του λογιςτι Γϋ τάξθσ, τουλάχιςτον για 4 ϊρεσ θμερθςίωσ (Δευτζρα –Παραςκευι 
10.00 π.μ. -14.00 μ.μ), για  το χρονικό διάςτθμα από 1.1.2016 (ι άλλωσ από υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ) μζχρι 31.12.2016. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

1. Το νοςοκομείο ςυγκροτεί, με απόφαςθ του Διοικθτι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλα-
βισ του ζργου του Αναδόχου.  

2. Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει το κάκε ςυγκεκριμζνο Ραραδοτζο. Το νοςοκομείο δια τθσ Επιτροπισ 
κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο εγγράφωσ παρατθριςεισ εφ’ όςον διαπιςτϊςει ςυγκεκριμζνεσ ελ-
λείψεισ ςε ςχζςθ με τισ προδιαγραφζσ του Ραραδοτζου ι μθ ικανοποιθτικι ποιότθτα του πε-
ριεχομζνου αυτοφ. Οι παρατθριςεισ αυτζσ κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο εντόσ χρονικοφ δια-
ςτιματοσ 10 εργάςιμων  θμερϊν. 

3. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ξανά το Ραραδοτζο με ςυ-
μπλθρωμζνεσ τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ το οποίο δεν είναι 
δυνατόν να υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον Α-
νάδοχο των ςχετικϊν παρατθριςεων του Εργοδότθ. 

4. Στθν περίπτωςθ που το αναφερόμενο ςτθν παρ. 2 χρονικό διάςτθμα παρζλκει, χωρίσ το νο-
ςοκομείο να κοινοποιιςει ςτον Ανάδοχο παρατθριςεισ επί του Ραραδοτζου, τότε αυτό κεω-
ρείται παραλθφκζν.  
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(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 6721/2015) 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γϋ 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ  ΕΓΓΤΗΕΩΝ 
Στο παράρτθμα αυτό παρουςιάηονται υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν που πρζπει να υποβλθ-
κοφν από τουσ προμθκευτζσ. 
 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΤΡΩ 
 
ΕΚΔΟΤΘΣ …………………………………………………. 
 
                   Θμερομθνία ζκδοςθσ  ……………… 
 
Ρροσ το Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
 
Εγγφθςι μασ υπ’ αρικ. ……………………….  
για ποςό ΕΥΩ ………………… 
 
Σασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, πα-
ραιτοφμενοι των ενςτάςεων διηιςεωσ και διαιρζςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ …………………. για 
τθν Εταιρία ………………………………………………………….. οδόσ ………………………….. αρικμόσ …. (ή ςε περί-
πτωςη Ένωςησ προμηθευτών, για την Εταιρία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  α-
τομικά για κάθε μία από αυτζσ και ωσ αλληλζγγυα και εισ ολόκληρον υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τησ 
ιδιότητασ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ προμηθευτών),  για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο δια-
γωνιςμό ςασ τθσ …………….. ι τυχόν επανάλθψι του, για τθν ανάδειξθ ανάδοχου………………………..… 
ςφμφωνα  με τθν υπ’ αρικ. ………………... διακιρυξι ςασ. 
 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον παραπάνω διαγωνιςμό  απορρζου-
ςεσ υποχρεϊςεισ τθσ, κακ’ όλο το χρόνο τθσ εκ τθσ προςφοράσ δεςμεφςεϊσ τθσ και μζχρι τθν υπο-
γραφι τθσ ςφμβαςθσ και κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ,  ςτθν περίπτωςθ 
κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ ςε αυτιν. 
Το παραπάνω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί, ολικά ι μερικά, χωρίσ οποιαδι-
ποτε εκ μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου  ι μθ τθσ 
απαιτιςεωσ ςασ μζςα ςε τρεισ (3) μζρεσ μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ,  το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρ-
τοςιμου. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………………………………  
 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί  εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
Βεβαιϊνουμε ότι το ποςό των εγγυιςεϊν μασ, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Νομικά Ρρό-
ςωπα Δθμοςίου Δικαίου, μαηί με το ποςό τθσ εγγφθςθσ αυτισ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυι-
ςεων που ζχει κακοριςτεί για τθν Τράπεηα μασ.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 
         

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ Ε ΕΤΡΩ 
 
ΕΚΔΟΤΘΣ ……………………………………………. 
 
                            Θμερομθνία ζκδοςθσ  ………………… 
 
Ρροσ το Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ………………………………. 
για ποςό ΕΥΩ ……………………………  
 
Ρλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρία (ή η Ένωςη Εταιριών ………………………………………….) οδόσ  
…………………….. αρικ. ……………. ωσ ανάδοχοσ πρόκειται να ςυνάψει μαηί ςασ, ωσ αγοραςτζσ, ςφμβα-
ςθ, που κα καλφπτει τθν προμικεια …………………………..…., ςυνολικισ αξίασ …………………………… (ε-
κτελοφμενθ δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. …../201..  διακιρυξθσ του  Γ.Ν. Καςτοριάσ» ) και ότι ςφμφωνα με 
ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι θ εταιρία (ι θ Ζνωςθ) υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου προσ το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν δθλαδι για  ΕΥΩ 
…………………….... 
Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα …………………………….. παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ τθσ 
εταιρίασ (ή ςε περίπτωςη Ένωςησ, υπζρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτζσ και ωσ αλληλζγγυα και εισ ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τησ ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ Προμηθευτών), και εγγυάται 
προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ,  να καταβάλλει μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από τυχόν αμφι-
ςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι ενςτάςεισ τθσ εταιρίασ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαίτθςισ 
ςασ, μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ και διλωςι ςασ ότι θ εταιρία παρζβθ ι παρζλειψε να 
εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςθ ςασ και που 
δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθν εγγφθςθ αυτι. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρ-
τόςθμου. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ………………………….  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.       
Βεβαιϊνουμε ότι το ποςό των εγγυιςεων μασ, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Νομικά Ρρό-
ςωπα Δθμοςίου Δικαίου,  μαηί με το ποςό τθσ εγγφθςθσ αυτισ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυι-
ςεων που ζχει κακοριςτεί για τθν Τράπεηα μασ.    

       (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 6721/2015) 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Εϋ 

 
ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2016 ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 

ΕΣΟΤ 2016, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

Στθν Καςτοριά, ςιμερα …………. 201…, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων: 

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

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

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Α.  Τθν ……. 20… διενεργικθκε πρόχειροσ διαγωνιςμόσ ςε ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χα-
μθλότερθ τιμι, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ……………………………………… ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ.  
6721/2015 διακιρυξθ αυτοφ. Το αποτζλεςμα του ανωτζρω διαγωνιςμοφ κατακυρϊκθκε ςτον Α-
ΝΑΔΟΧΟ με τθν αρικμ. …………………..απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου, κα-
τόπιν ςχετικισ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του 
Διαγωνιςμοφ. 

Β.  Μετά τα παραπάνω, το Νοςοκομείο, όπωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, ανακζτει, και ο Ανά-
δοχοσ, όπωσ αντιςτοίχωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζ-
ςει το εν λόγω ζργο, ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Σο φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ για τθν οικονομικι χριςθ 2016, περιλαμβάνει: 
α) Σθν εφαρμογι του Π.Δ. 146/2003 για λογαριαςμό τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Τγείασ. Θ εφαρμογι 
περιλαμβάνει τθν καταχϊρθςθ όλων των λογιςτικϊν γεγονότων από τα πρωτογενι παραςτατικά 
ςτα τθροφμενα ςτο λειτουργικό ςφςτθμα τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Υγείασ, λογιςτικά βιβλία, τθν ε-
κτζλεςθ όλων των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν ενθμζρωςθ και λειτουργία τθσ γενικισ λογι-
ςτικισ, τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ και του δθμόςιου λογιςτικοφ, τθν ςφνταξθ και ζκδοςθ περιοδι-
κϊν και ετιςιων καταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 146/2003 αλλά και τθν κείμενθ 
νομοκεςία, τθν οργάνωςθ και επίβλεψθ τθσ απογραφισ τζλουσ χριςεωσ, τθν ενθμζρωςθ των λογι-
ςτικϊν βιβλίων για τα αποτελζςματα τθσ απογραφισ τζλουσ χριςεωσ, το άνοιγμα όλων των λογα-
ριαςμϊν που απαιτοφνται για τθν πλιρθ εφαρμογι και θ ενθμζρωςθ των λογαριαςμϊν με τα δε-
δομζνα τθσ απογραφισ ζναρξθσ αποτελοφν μζροσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. 
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β) Σθν Εφαρμογι τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ςχεδίου Γενικισ – 
Αναλυτικισ και Κοςτολογικισ Οργάνωςθσ.  
γ) Tθν κατάρτιςθ των ετιςιων λογιςτικϊν καταςτάςεϊν τουσ, ςφμφωνα με το ΡΔ 146/2003 κακϊσ 
και με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ 
δ) Σον ζλεγχο του τρζχοντοσ Μθτρϊου Παγίων και θ τροποποίθςθ του εφόςον κρικεί απαραίτθτο 
ςτ) Σθν κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ του αναγκαίου προςωπικοφ του Νοςοκομείου 
 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΕΡΑ 
1. Ετιςια απογραφι ιτοι: 

I. Υπολογιςμόσ και Αποτίμθςθ τθσ αξίασ των εδαφικϊν εκτάςεων 
II. Υπολογιςμόσ και Αποτίμθςθ τθσ αξίασ των μθχανθμάτων-τεχνικϊν εγκαταςτάςεων και λοιποφ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
III. Υπολογιςμόσ και Αποτίμθςθ τθσ αξίασ των μεταφορικϊν μζςων 
IV. Υπολογιςμόσ και Αποτίμθςθ τθσ αξίασ των επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και των 
λοιπϊν παγίων ςτοιχείων όπωσ περιγράφονται ςτο ΡΔ 146/2003 και απαιτοφνται για τθν ςφντα-
ξθ του ιςολογιςμοφ. 
V. Ο ζλεγχοσ του τρζχοντοσ Μθτρϊου Ραγίων και θ τροποποίθςθ του εφόςον κρικεί απαραίτθτο 
λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν καταςτροφζσ ι επιςτροφζσ παγίων που δεν ζχουν καταχωρθκεί. 
 

2. Υπολογιςμόσ και ζλεγχοσ όλων των λοιπϊν ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ και Ρακθτικοφ όπωσ: 
I. Συμφωνία Εςόδων- Εξόδων 
II. Συμφωνία Τραπεηικϊν Λογαριαςμϊν 
III. Κακθμερινι ςυμφωνία Ταμείου 
IV. Συμφωνία οφειλετϊν 
V. Συμφωνία απαιτιςεων 
 

3. Φυςικι απογραφι των αποκεμάτων κατά ποςότθτα και αξία 

 

4. Επίβλεψθ και ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λογιςτικισ απεικόνιςθσ των λογιςτικϊν γεγονότων που αφο-
ροφν το Νοςοκομείο με βάςθ τθν Δθμόςια λογιςτικι, τθν Γενικι Λογιςτικι και τθν Αναλυτικι Λογι-
ςτικι και τα διεκνι λογιςτικά πρότυπα ιτοι: 

I. Συμπλιρωςθ του Λογιςτικοφ Σχεδίου του Νοςοκομείου ςε ςυνεργαςία με τισ οικονομικζσ υ-
πθρεςίεσ ωσ προσ το τμιμα των λογαριαςμϊν προςδιοριςμοφ του οργανικοφ αποτελζςματοσ 
και του αποτελζςματοσ χριςεωσ. 
II. Ζλεγχοσ - ςυνεργαςία με τθν εταιρεία υποςτιριξθσ του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ τθσ Δθ-
μόςιασ Μονάδασ Υγείασ και με τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ τθσ για τθν αξιόπιςτθ, αποτελεςματικι 
ςυλλειτουργία και ςυμφωνία των αντιςτοιχιηόμενων λογιςτικϊν κυκλωμάτων τθσ Γενικισ Λογι-
ςτικισ. Οι ςχετικζσ αναλυτικζσ διαδικαςίεσ κακορίηονται με το Ρ.Δ. 146/2003. 
III. Καταχϊρθςθ μζρουσ των τιμολογίων αγορϊν ςτο μθχανογραφικό πρόγραμμα διαχειρίςεων 
του Νοςοκομείου. 
IV. Καταχϊρθςθ και παρακολοφκθςθ αντίςτοιχων αναλϊςεων αποκεμάτων από τα διάφορα 
τμιματα του Νοςοκομείου, επίςθσ μζςω του ίδιου προγράμματοσ. 
V. Υποςτιριξθ του Λογιςτθρίου για τθν διενζργεια των λογιςτικϊν εγγραφϊν και τθν ζκδοςθ των 
μθχανογραφικϊν τίτλων πλθρωμισ των προμθκευτϊν και λοιπϊν υποχρεϊςεων του Νοςοκο-
μείου μζςω τθσ «εφαρμογισ Λογιςτθρίου». 
VI. Ραρακολοφκθςθ ςε θμεριςια βάςθ και ςυνεχισ ζλεγχοσ του ςυνόλου των λογιςτικϊν εγ-
γραφϊν και λοιπϊν διαδικαςιϊν για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ και παρζμ-
βαςθ αυτοφ, όπου απαιτείται, μζςω των υπευκφνων των οικονομικϊν υπθρεςιϊν του Νοςοκο-
μείου, για τθ διενζργεια των αναγκαίων διορκϊςεων-βελτιϊςεων 
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VII. Σφνταξθ μθνιαίου ιςοηυγίου ςτο τζλοσ κάκε μινα. 
VIIΙ.Θ εφαρμογι του ενιαίου πλαιςίου κωδικοποίθςθσ αναλυτικισ λογιςτικισ με βάςθ το εγχει-
ρίδιο εφαρμογισ τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ το οποίο εκπονικθκε ςτο πλαίςιο του ζργου «Επι-
ςτθμονικόσ ςχεδιαςμόσ – Συντονιςμόσ και υποςτιριξθ ΥΥΚΑ και ΥΡΕ για τθν ανάπτυξθ και βελ-
τίωςθ ςυςτθμάτων οικονομικοφ προγραμματιςμοφ και οικονομικισ διαχείριςθσ νοςοκομείων με 
τθ χριςθ μθχανογραφθμζνου διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ» 

 
5. Κατάρτιςθ των Οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 
Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ρ.Χ.Ρ.), όπωσ ορίηεται ςτον Ν.3599/2007 άρκρο 27,  τθσ Γενικισ Εκμετάλλευςθσ, 
Αποτελεςμάτων χριςθσ, Ιςολογιςμοφ, Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων και προςαρτιματοσ ςτθ ςφνταξθ 
Εκκζςεωσ Διαχείριςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι ο ανάδοχοσ ζχει εξίςου ςθμαντικι ευκφνθ /ςυνυπευκυνότθτα με τα ςτελζχθ των 
Νοςοκομείων ςτθν ακριβι αποτφπωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. 
 

6. Ραροχι ςυμβουλϊν ςτα ςτελζχθ και ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου για τθν υποςτιριξθ του ςυ-
ςτιματοσ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων οικονομικισ φφςθσ. 
 
7. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτα εξειδικευμζνα κζματα που απαιτοφν οι ανάγκεσ κατά τμιμα 
και τθν πρακτικι επιμόρφωςθ κάκε χριςτθ ςτθν κακθμερινι εναςχόλθςθ του με το αντικείμενο, με 
τθν μετάδοςθ εμπειρίασ. 
 
8. Εκμάκθςθ ςτα ςτελζχθ του Νοςοκομείου των οικονομικϊν δεδομζνων π.χ. χρθςιμοποίθςθ αρικ-
μοδεικτϊν, ϊςτε θ Διοίκθςθ να μπορεί να ζχει ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθν πορεία των οικονομι-
κϊν του Νοςοκομείου. 
 

ΤΝΘΕΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 

Θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου κα περιλαμβάνει : ζναν λογιςτι-φοροτζχνθ με άδεια Α’ τάξεωσ,  ζναν 
λογιςτι-φοροτζχνθ με άδεια τουλάχιςτον Γ’ τάξεωσ και ζναν (1) αναλυτι - προγραμματιςτι πτυχιό-
χο ΑΕΙ ι ΤΕΙ με αποδεδειγμζνθ τριετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ και ςτθν εφαρμογι 
προγραμμάτων μθχανογραφικισ τιρθςθσ βιβλίων, είτε τρίτθσ κατθγορίασ του Κϊδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων είτε των π.δ. 146/2003, 205/1998 315/1999 (Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο των Ο.Τ.Α.).  

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου,  ο ΑΝΑΔΟΧΟ δεςμεφεται για τθν κακθμερινι φυςικι 
παρουςία του λογιςτι Γϋ τάξθσ, τουλάχιςτον  για 4 ϊρεσ θμερθςίωσ, Δευτζρα – Παραςκευι 10.00 
π.μ. -14.00 μ.μ., για  το χρονικό διάςτθμα από 1.1.2016 (ι άλλωσ από υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 
μζχρι 31.12.2016. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

Θ ευκφνθ του ςυντονιςμοφ των ομάδων που κα εγκαταςτακοφν ςτισ υποδομζσ του Γενικοφ Νοςο-
κομείου  ανικει εξολοκλιρου ςτθν ΕΤΑΙΙΑ θ οποία κα πρζπει να αναλάβει τθ ςυνολικι διαχείριςθ 
και διοίκθςθ των  ατόμων που κα εκτελζςουν το ζργο.  

Πμωσ θ ΕΤΑΙΙΑ υποχρεοφται να λαμβάνει υπόψθ τισ γραπτζσ υποδείξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
και να τισ ακολουκεί κατά τθ διάρκεια του ζργου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
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Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν που ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθ-
κοφν ωσ εξισ : 
 1ο παραδοτζο :  υποςτιριξθ , επίβλεψθ και εφαρμογι του Διπλογραφικοφ Συςτιματοσ Γενικισ 

και Αναλυτικισ Λογιςτικισ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 146/2003 για τθ χριςθ του 2016 από 1.1.2016 
ζωσ και τισ 31.12.2016. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ,  απαιτείται θ κακθμερινι φυςικι 
παρουςία του λογιςτι Γϋ τάξθσ, τουλάχιςτον  για 4 ϊρεσ θμερθςίωσ (Δευτζρα –Παραςκευι 
10.00 π.μ. -14.00 μ.μ), για  το χρονικό διάςτθμα από 1.1.2016 (ι άλλωσ από υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ) μζχρι 31.12.2016. 

ε περίπτωςη που, με υπαιτιότητα του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, η ολοκλήρωςη του ζργου τησ ΕΣΑΙΡΕΙΑ δεν 
μπορεί να επιτευχθεί εντόσ των προβλεπόμενων  προθεςμιών, η χρονική διάρκεια τησ ςφμβαςησ 
εκτείνεται ζωσ να παραδοθοφν όλα τα παραδοτζα. Η χρονική επζκταςη τησ ςφμβαςησ ςυμφωνείτε  
ανάμεςα ςτην ΕΣΑΙΡΕΙΑ και την Επιτροπή Παρακολοφθηςησ του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1) Το νοςοκομείο ςυγκροτεί, με απόφαςθ του Διοικθτι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλα-
βισ του ζργου του Αναδόχου.  

2) Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει το κάκε ςυγκεκριμζνο Ραραδοτζο. Το νοςοκομείο δια τθσ Επιτροπισ 
κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο εγγράφωσ παρατθριςεισ εφ’ όςον διαπιςτϊςει ςυγκεκριμζνεσ ελλεί-
ψεισ ςε ςχζςθ με τισ προδιαγραφζσ του Ραραδοτζου ι μθ ικανοποιθτικι ποιότθτα του περιε-
χομζνου αυτοφ. Οι παρατθριςεισ αυτζσ κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο εντόσ χρονικοφ διαςτι-
ματοσ 10 εργάςιμων  θμερϊν. 

3) Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ξανά το Ραραδοτζο με ςυμπλθ-
ρωμζνεσ τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ το οποίο δεν είναι δυνατόν 
να υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον Ανάδοχο των 
ςχετικϊν παρατθριςεων του Εργοδότθ. 

4) Στθν περίπτωςθ που το αναφερόμενο ςτθν παρ. 2 χρονικό διάςτθμα παρζλκει, χωρίσ το νοςο-
κομείο να κοινοποιιςει ςτον Ανάδοχο παρατθριςεισ επί του Ραραδοτζου, τότε αυτό κεωρείται 
παραλθφκζν.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, όπωσ απορρζει από τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ ευκφνεται :  
4.1 Για  τυχόν  ανάπτυξθ  του  λογιςτικοφ  ςχεδίου  του  διπλογραφικοφ  ςυςτιματοσ εκτόσ των 
προδιαγραφϊν που προβλζπονται ςτο Ρ.Δ. 146/03. 
4.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να λαμβάνει υπόψθ τισ γραπτζσ υποδείξεισ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και 
να τισ ακολουκεί κατά τθ διάρκεια του ζργου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθ διακιρυξθ. 
4.3 Για τυχόν μθ ορκι  ςφνδεςθ των κωδικϊν του απλογραφικοφ ςυςτιματοσ  με αντίςτοιχουσ του 
διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ και τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ. 
4.4 Για τυχόν μθ ορκι εφαρμογι του ενιαίου πλαιςίου κωδικοποίθςθσ αναλυτικισ λογιςτικισ. 
4.5 Ο ανάδοχοσ ζχει εξίςου ςθμαντικι ευκφνθ /ςυνυπευκυνότθτα με τα ςτελζχθ του Νοςοκομείου 
ςτθν ακριβι αποτφπωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεοφται : 

15PROC003278797 2015-11-10

ΑΔΑ: 6Χ694690ΒΥ-ΓΜΔ



   

 34 

5.1. να υποδείξει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ τουσ υπεφκυνουσ μθχανογράφθςισ του . 
5.2. να υποδείξει ςτθν ΕΤΑΙΙΑ τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ όπου αυτοί είναι  
αναγκαίοι, βάςθ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ.  
5.3. να διακζςει ςτθν ΕΤΑΙΙΑ, κζςεισ εργαςίασ, μζςα αποκικευςθσ, θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ 
ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ που κα λειτουργιςουν θ ταμειακι υπθρεςία  και κα είναι εγκατεςτθ-
μζνο το ςφςτθμα πλθροφορικισ που κα λειτουργεί το διπλογραφικό ςφςτθμα λογιςτικισ.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 
6.1. Θ ςυνολικι αμοιβι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ορίηεται ςτο ποςό ………………….. ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζ-
νου του Φ.Ρ.Α. …….%, ανά ζτοσ.    
Θ αμοιβι του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα καταβλθκεί ωσ εξισ :  

Μετά τθν παραλαβι, από τθν αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του ζργου, του 
κάκε παραδοτζου, αναλογικι πλθρωμι  επί τθσ ςυνολικισ  αμοιβισ του ζργου ανά ζτοσ.  
6.2.ϋΩσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρ-
κρο 35 του Κ.Ρ.Δ (Ρ.Δ 118/07) και ςτο άρκρο 18 του Ν.2469/97, κακϊσ και ΡΔ 166/2003.    

6.3. H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν 
ενταλμάτων πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

6.4. Χρόνοσ εξόφλθςθσ: Εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ 
του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου. 

6.5. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςο-
κομείο κακίςταται υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 166/2003 «Ρροςαρμογι τθσ 
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29-6-2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυ-
ςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο 
ποςό καταβάλλεται ζντοκα, εφόςον υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ του προμθκευτι, με επιτόκιο που 
ιςοφται με το άκροιςμα του επιτοκίου που εφαρμόηεται για τισ κφριεσ πράξεισ αναχρθματοδότθςθσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (επιτόκιο αναφοράσ) προςαυξθμζνο κατά δφο (2,00) ποςο-
ςτιαίεσ μονάδεσ (περικϊριο). 

 Ειδικότερα όςον αφορά ςτισ διακθρφξεισ των Ρε.Σ.Υ.Ρ. ι των Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων αρμο-
διότθτασ του Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ κα διαμορφϊνεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του Ν. 2955.2001 (ΦΕΚ 256/Α/2-11-01). Επιςθμαίνεται ότι θ 
υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του 
πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. 

6.6. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν 
αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ 
Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων, 
κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 35 παρ. 7 του Ρ.Δ. 118/2007. 
Επίςθσ, δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα 
του προμθκευτι (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν, κ.λ.π.). 

6.7. Ο ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ επί του τιμιματοσ των εργαςιϊν : 

6.7.1. Οι κρατιςεισ που διενεργοφνται είναι οι ακόλουκεσ:  

i. Υπζρ τρίτων (άρκρο 3 εδ. εϋ περ. εεϋ Ν. 3580/2007): 2,00% 
ii. Υπζρ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων  

                (παρ. 3, άρκρο 238, Ν. 4072/2012 & παρ. 3, άρκρο 4, Ν.4013/2011):        1‰ 
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6.7.2. Επί του ποςοφ τθσ πρϊτθσ από τισ κρατιςεισ του προθγοφμενου εδαφίου επιβάλλεται τζλοσ 
χαρτοςιμου ποςοςτοφ 2%, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20%, υπολογιηόμενου 
επί του τζλουσ χαρτοςιμου (άρκρο 10 Ν. 187/1943).  

6.8. Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των ειδϊν παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 
24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ.   

6.9. Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει το Νοςοκομείο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΗ 

7.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ εάν το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν καταβάλει τθ 
ςυμφωνθμζνθ αμοιβι ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ. Στθ περίπτωςθ αυτι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαλλάςςεται από κάκε 
ευκφνθ και υποχρζωςθ προσ το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ που απορρζει από τθ ςφμβαςθ, ενϊ διατθρεί τα νό-
μιμα δικαιϊματα για αποηθμίωςθ.  
7.2 Θ ςφμβαςθ μπορεί να καταγγελκεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ι το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τθν μθ τιρθςθ 
όρου ι όρων τθσ ςφμβαςθσ με τθν μορφι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ.   
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

8.1 Αυτι θ ςφμβαςθ υπογράφεται ταυτόχρονα και περιλαμβάνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που ζχουν 
αναλάβει οι ςυμβαλλόμενοι. Κάκε άλλθ ςυμφωνία προφορικι ι γραπτι κακϊσ και οποιεςδιποτε  
προτάςεισ ι προςφορζσ που αφοροφν το ςυγκεκριμζνο ζργο, από τθ θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ δεν ιςχφουν. 
8.2 Κάκε μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται μόνο γραπτά. Για τθν απόδειξθ 
οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ απαιτείται ζγγραφο υπογεγραμμζνο και από τα δφο μζρθ. Κάκε άλλο 
αποδεικτικό μζςο αποκλείεται. 
8.3 Εάν για οποιοδιποτε λόγο , κάποιοσ όροσ του παρόντοσ  κρικεί άκυροσ, τότε ςυμφωνείται ότι θ 
ακυρότθτα αυτι δεν κακιςτά άκυρθ ολόκλθρθ τθ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία κα εξακολουκεί να 
ιςχφει με τουσ όρουσ που κα παραμείνουν ιςχυροί και δεςμευτικοί. 
8.4 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  αναλαμβάνει  με  το  παρόν  τθν  υποχρζωςθ, ςε  περίπτωςθ μεταςχθματιςμοφ 
τθσ, ςυγχωνεφςεωσ τθσ, τροποποιιςεωσ και γενικά κάκε μορφισ  ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ 
τθσ από ειδικό ανάδοχο, να εξαςφαλίηει τθν ςυνζχιςθ τθσ  παροφςασ ςφμβαςθσ και με τον νζο φο-
ρζα τθσ παραπάνω επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, με τουσ ίδιουσ ακριβϊσ όρουσ που περιζχει 
το παρόν. 
8.5 Κάκε διαφορά που κα προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ αυτισ και ςτισ περιπτϊςεισ 
που δεν κα μπορεί να διευκετθκεί μεταξφ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και τθσ ΕΤΑΙΙΑΣ κα υπάγεται ςτθν 
αρμοδιότθτα των  Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων. 

 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ πα-
ροφςασ ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………-201… εγγυθτικι επιςτολι  τ… 
……………………., ποςοφ ……………… ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί 
τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ αξίασ του υλικοφ ζργου (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.), με 
χρόνο ιςχφοσ ζωσ τθν ……….-201… 

Θ ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ  μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι πα-
ραλαβι του ζργου, τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων και τθν εκκακάριςθ τυχόν 
απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. 
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Για κάκε τι μθ προβλεπόμενο ι μθ ρυκμιηόμενο από τθν παροφςα ςφμβαςθ ιςχφουν οι όροι τθσ 
διακιρυξθσ, οι οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο  μζροσ τθσ παροφςασ και τουσ οποίουσ ο ΑΝΑΔΟ-
ΧΟΣ αποδζχεται πλιρωσ, και εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.2286/95 και του Ρ.Δ. 118/07 (Κανο-
νιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου).  

 

Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε δφο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  
αφοφ διαβάςτθκαν, υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, εκ των οποίων το Νοςοκομείο ζλαβε 
το ζνα αντίγραφο, ενϊ το δεφτερο ζλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ                                                     ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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