
  

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  ΑΓΑ:  

3
ε
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ                                                                   Καζηνξηά, 22 επηεκβξίνπ 2014 

Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ Διεπζεξία  

ΣΖΛ.: 24673 50626, 50621 

FAX : 24673 50657 

E-mail:prom@kastoriahospital.gr & 

prom1@kastoriahospital.gr 

Σαρ. Γ/λζε: Μαπξησηίζζεο  

Σ.Κ.:  521 00 Καζηνξηά 

 

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΠ’ ΑΡIΘ.  7507/2014 

Γηεζλνύο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα Τγξώλ Καπζίκσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζύλεο ηνπ, γηα έλα έηνο. 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

 

 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  Γηεζλήο Αλνηθηφο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηε λφκη-

κα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  4/11/2014 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Κηίξην Γηνίθεζεο) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ Πεηξέιαην Θέξκαλζεο 

Πεηξέιαην Κίλεζεο 

Βελδίλε Απιή Ακφιπβδε 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV  09100000-0 Καχζηκα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  337.224,12 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Λίηξα 

ΠΟΟΣΖΣΑ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Α’  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Α’ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δηήζηα  

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκ-

θσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν.2238/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηνλ Ν.2386/96 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΖΜΖ  

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΩΝ Δ.Κ. 

23/09/2014 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΖΝ   

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

26/09/2014 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΟΝ  ΖΜΔΡΖΗΟ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΤΠΟ 

ΜΔΥΡΗ  2/10/2014 

14PROC002309281 2014-09-26
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Έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ: 

1.1. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 

Α’ 204 /19-7-1974) 

1.2. Σνπ Ν. 2198/1994 (ΦΔΚ Α’ 43/22-3-1994), άξζξν 24 (παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα 

απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 

1.3. Σνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ Α΄19/1-2-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα  θαη Ρπζκίζεηο π-

λαθψλ Θεκάησλ» 

1.4. Toπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άι-

ιεο δηαηάμεηο». (ΦΔΚ Α’ 247 /27-11-1995) 

1.5. Σνπ Ν. 2386/96  

1.6. Σνπ Π.Γ. 394/1996 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξ-

ζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005, θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

118/2007 θαη ηνπ  Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ Α’ 64 /16-3-2007), φπσο ηζρχεη αλαινγηθά 

1.7. Σνπ Ν. 2522/1997 (ΦΔΚ Α’ 178 /8-9-1997) πεξί Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, θαηά ην ζηάδην 

πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο πκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ κε ηελ Οδεγία 89/665 ΔΟΚ 

1.8. Σνπ Ν. 2741/1999 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ Τπνπξ-

γείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 199 /28-9-1999), άξζξν 8 (Κξαηηθέο 

Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ Α’ 242 /11-

10-2002) θαη 9 Ν. 3090/2002 (ΦΔΚ Α’ 329 /24-12-2002) θαη φπσο ην άξζξν απηφ εθαξκφ-

δεηαη κεηά ελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/2005 

1.9. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

1.10. Σνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

(ΦΔΚ Α' 138/5-6-2003) 

1.11. Σνπ Ν. 3329/2005  «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηα-

ηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

1.12. Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα 

ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν 35 

1.13. Σνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2004/ 18/ΔΚ ‘‘πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ’’, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπη-

ηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 64/16-3-2007) 

1.14. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ  Α’ 150 /10-7-2007), φ-

πσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 4250/2014 

1.15. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 134 /18-6-2007) 

1.16. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρη-

αθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 68 /20-3-2007) 

1.17. Σνπ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/30-09-2010) πεξί Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ ζχλα-

ςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έηζη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

Ν.4055/2012 (ΦΔΚ Α’ 51/2012) 

1.18. Σνπ Π.Γ. 113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο 

1.19. Σνπ Ν. 3846/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 24 
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1.20. Σν Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ 128/Α/03.08.2010), άξζξν 27 «Δμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθν-

κείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

3918/2011 

1.21. Σνπ Ν.3871/2010 (ΦΔΚ Α’ 141/17.8.2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη επζχλε» 

1.22. Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άι-

ιεο δηαηάμεηο» 

1.23. Σνπ  Ν. 3959/2011 (ΦΔΚ 93/ηεπρ. Α΄/ 20-04-2011)  γηα ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ 

1.24. Σνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/2012) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» 

1.25. Σνπ Ν. 4052/2012 πεξί αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΤΚΑ θαη εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιη-

ζεο 

1.26. Σνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18
 
Α/25.01.2013) θαη ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

ΦΔΚ 237
 
Α/05.12.2012 

1.27. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4281/2014 

 

 

2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 

2.1. Σελ ππ’ αξηζ. 3567/9-05-2012 θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο & Κνηλ. Αιιειεγγχεο 

θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Τ.) ηνπ έηνπο 2012 

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

γίεο εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο 

(Π.Π.Τ.Τ.) έηνπο 2012, πηζηψζεηο 2012 θαη 2013» 

2.3. Σελ ππ΄αξηζκ. 351/21-05-2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3
εο

 Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο (ΑΓΑ: 

ΒΔΝΜΟΡΔΠ-Π1Ο) κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε εμνπζηνδφηεζε ζηα λνζνθνκεία ηεο 3
εο

 Τ.ΠΔ. 

Μαθεδνλίαο  γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν δηαγσληζκφο πξνκή-

ζεηαο Καπζίκσλ γηα ην Γ.Ν. Καζηνξηάο απφ ην ΠΠΤΤ 2012 

2.4. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμε ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζπγθξν-

ηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 8512/7-10-2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή θαη έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ α-

ξηζκ. 83/09-12-2011 (ζέκα 15
ν
) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

2.5. Σελ ππ΄ αξηζκ. 12179/2.07.2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ Β’ 1893/11.07.2014) «Καζνξη-

ζκφο εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπ-

λαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαη φπσο απηή ηξνπν-

πνηήζεθε θαη ηζρχεη  

2.6. Σελ ππ΄αξηζκ. 45/18-03-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, πεξί έγθξηζεο 

επαλαπξνθήξπμεο δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Τγξψλ Καπζίκσλ (πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο, πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε) κε πξνυπνινγηζκφ 337.224,12€ θαη θξηηήξην θαηα-

θχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε 

θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο 

 

 

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

Γηεζλή αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα Τγξώλ Καπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθν-

κείνπ Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζύλεο ηνπ, γηα έλα έηνο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγα-

ιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ιηαληθή ηηκή 

πψιεζεο. 

1. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  337.224,12 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.  
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2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ  θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο,  γίλεηαη ζην παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο.  

3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί φξνη, εηδηθνί φξνη, θ.ι.π.). 

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

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

5. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ε 4-11-2014, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11.00 

π.κ., θαη ηόπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

6. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα αθνξνύλ κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ  θαη γίλνληαη 

δεθηέο ην αξγόηεξν έσο ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή κέρξη 

ηελ 3-11-2014 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14.30 κ.κ.  

7. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζηελ Τπεξεζία 

κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. 

8. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ [εθεμήο: «Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ»]) φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 7
ν
 ηνπ παξαξηήκαηνο Β΄ (γεληθνί φξνη 

δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ). 

9. Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax). 

10. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξφζσπνί 

ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

11. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 12
ν
 ηνπ 

παξαξηήκαηνο Β΄, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ 

ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

12. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ δξα-

ζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο : 

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

β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί. 

 Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ 

λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ’ 

απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε πεξηβνιή νξηζκέ-

λεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

13. Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄  

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

6. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

14. χκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 εδ. β΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ – 

Κ.Π.Γ.), εθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζ’ απηνχο κέζα ζε 
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έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. ε πεξηπηψζεηο επείγνληνο ε πξνζε-

ζκία απηή κπνξεί λα ζπληκεζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο. 

15. χκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 εδ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο αλάδνρνπο  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηα-

γσληζκνχ, κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο έλζηαζεο θαηά 

ηεο δηαθήξπμεο θαηά ην άξζξν 15 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφ-

ηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δε-

ηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απ-

ηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθν-

ξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο.  

Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ έμη (6) εκε-

ξψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εμεηάδνληαη κφλνλ εάλ ε Τπε-

ξεζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εληφο ηνπ ελαπνκέλνληνο ρξφλνπ. 

16. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε:  

1. ηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (γηα ην ζπκπιήξσκα ηεο 

Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ), ζηηο 23/09/2014 (απνζηνιή) 

2. ην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, γηα δεκν-

ζίεπζε ζηηο 26/09/2014  

3. ηηο θάησζη εθεκεξίδεο (ηειεπηαία δεκνζίεπζε ζηηο 2/10/2014) : 

Α) ΖΜΔΡΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ: 

1. ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ & ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΩΝ 

2. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ  

Β) ΖΜΔΡΖΗΔ ΣΟΠΗΚΔ Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ: 

ΟΡΗΕΟΝΣΔ 

      Γ)  ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΣΟΠΗΚΔ Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ: 

           ΚΑΣΟΡΗΑΝΖ ΔΣΗΑ 

17. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο: 

έρεη απνζηαιεί ζηνπο παξαθάησ θνξείο:  

1. Δκπνξηθά - Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα: 

  α. Θεζζαινλίθεο  

  β. Αζελψλ 

2.  Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Καζηνξηάο 

18. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, θαη ηα 

έμνδα δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο παλειιήληαο εκβέιεηαο ζα βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

19. Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, κε φια ηα παξαξηήκαηα απηήο, ζα είλαη δηαζέζηκν ζε ειε-

θηξνληθή κνξθή, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.kastoriahospital.gr θαη ζην πξφγξακκα 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ, γηα ειεχζεξε  δσξεάλ πξφζβαζε πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην δηαγσληζκφ,  ζαξάληα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  Οη ελδηαθε-

ξφκελνη γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κεηά ηελ ιήςε ηεο δηαθήξπμεο κε δηθή ηνπο επζχ-

λε, κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ κε ηα ζηνηρεία ηνπο (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, αξηζκ. Σειεθψ-

λνπ, αξηζκ. Μερ. Σειενκνηνηππίαο, e-mail account.θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ψζηε λα θαηα-

ζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή ηνπο ζε πεξίπησζε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 

Ο Γηνηθεηήο  

 

 

Οξθαλφο Γεψξγηνο 

http://www.kastoriahospital.gr/
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 7507/2014) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Α/Α 

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Δ ΔΤΡΩ ΜΔ ΣΟ ΦΠΑ 

1. Πεηξέιαην Θέξκαλζεο 
Δθηηκψκελε πνζφηεηα  

Πεξίπνπ 180.000 lt 
238.160,84€ 

2. Πεηξέιαην Κίλεζεο 
Δθηηκψκελε πνζφηεηα   

Πεξίπνπ 25.000 lt 
34.519,64€ 

3. 
Βελδίλε απιή  

ακφιπβδε 

Δθηηκψκελε πνζφηεηα   

Πεξίπνπ 39.000 lt 
64.543,64€ 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ      337.224,12 

 

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπ-

ζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ. 
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 7507/2014) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β΄ 

 

 ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Άξζξν 1o 

Πξoζόvηα θαη δηθαηoιoγεηηθά ζπκκεηνρήο 

1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  ζην δηαγσληζκφ έρνπλ  νη αλαθεξφκελνη  θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο : 

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

β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί. 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 11 

θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Δληφο ηνπ θπξίνπ θαθέινπ ηνπνζεηείηαη επίζεο, πξναηξεηηθά, ζπλνδεπηηθή 

επηζηνιή ηνπ πξνζθέξνληνο, κε αληηθείκελν ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ θαη ζπλνπηηθή παξνπ-

ζίαζε απηήο. 

Α.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ δηθαη-

νινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

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

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 12
ν
 

ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Δθφζνλ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηκήκαηα ηεο δεηνχ-

κελεο πνζφηεηαο ή γηα νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα είδε θαη θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ε αληί-

ζηνηρε επηκέξνπο πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, ε εγγπεηηθή επηζηνιή κπνξεί λα αθνξά κφλνλ ηα 

ηκήκαηα ή ηα είδε γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  

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

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

ii) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδη-

θα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  ή γ) γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, 

ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο, φπσο φια απηά εμεηδηθεχνληαη θαησηέξσ, ζηελ 

παξ. 1.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄, 

- δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 

- είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιη-

ζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο,  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθψο, θαηά ηφπν θαη εη-

δηθή αξκνδηφηεηα, εθφζνλ ππάξρεη (π.ρ. Δπηκειεηήξην Πηεξίαο, Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην 

Θεζζαινλίθεο θ.ν.θ.) θαη  

- ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε 

επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

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

γεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπν-

ζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εκεξνκελία ηεο σο άλσ ππεύζπλεο δήισζεο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά δελ θαηαηίζεηαη ζην Νν-

ζνθνκείν απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ή αληηπξφζσπφ ηνπ, σο εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
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ινγίδεηαη ε εκέξα απνζηνιήο ηεο, εθφζνλ απηή απνδεηθλχεηαη, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν απνζηνιήο, 

κε απφδεημε θαηάζεζεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία (άξζξν 10 παξ. 3 Κ.Γ.Γ.) 

ή κε απνδεηθηηθφ παξάδνζεο – παξαιαβήο επηρείξεζεο ηαρπκεηαθνξψλ (courier) ή κε θνξησηηθφ 

έγγξαθν κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο θ.ν.θ. Δίλαη επλφεην φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά πξέ-

πεη λα πεξηέξρεηαη ζην Ννζνθνκείν έσο ηε ιήμε ηεο νξηδφκελεο κε ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο.   

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

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία λα αλαιακβάλεηαη ε 

ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φζσλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηνχληαη κε 

ηελ δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8α
  
παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007, γηα ηνλ πξνζθέξνληα 

ή/θαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαηά πεξίπησζε. 

ε. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη: i) 

δελ έρνπλ δηαπξάμεη  ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ  παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσλη-

ζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ii) δελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δε-

ιψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη’ ε-

θαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 60/2007 ή φηαλ δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο  (άξ-

ζξν 43 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 60/2007). Ζ κε εθπιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο ππφ ζηνηρ. i αληαπνδεηθλχε-

ηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα Aξρή ή άιιν ππνςήθην κε ζρεηηθή ακεηάθιεηε απφθαζε δηθαζηηθήο αξ-

ρήο ή απφθαζε αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, ε νπνία δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε πξνζβνιή κε έλδηθα 

κέζα.  

ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη: i) φηη 

δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο,  ii) φηη δελ έρεη απν-

θιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλά-

πηπμεο, iii) φηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δε-

κφζηνπ ηνκέα,  iv) φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη 

αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσ-

λα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιή-

ξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Ζ κε εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ζηνηρ. i, ii θαη iii αληαπνδεηθλχε-

ηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή ή άιιν ππνςήθην κε ζρεηηθή ακεηάθιεηε απφθαζε δηθαζηηθήο αξ-

ρήο ή απφθαζε αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, ε νπνία δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε πξνζβνιή κε έλδηθα 

κέζα.  

2. Οη αιινδαπνί: 

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

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε φζα  εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 12
ν
 

ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Δθφζνλ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηκήκαηα ηεο δεηνχ-

κελεο πνζφηεηαο ή γηα νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα είδε θαη θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ε αληί-

ζηνηρε επηκέξνπο πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, ε εγγπεηηθή επηζηνιή κπνξεί λα αθνξά κφλνλ ηα 

ηκήκαηα ή ηα είδε γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 

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

αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.β΄. 

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

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

αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ. 

ε. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέ-

ξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.ε΄, ηα νπνία εθαξκφδνληαη αλάινγα.  

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέ-

ξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.ζη΄, ηα νπνία εθαξκφδνληαη αλάινγα. 

3. Σα voκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

α. Όια ηα αλσηέξσ δηθαηoιoγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ A.1 θαη Α.2, θαηά πεξίπησζε. Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη:  

i) Οη απαηηνχκελεο θαηά ηα άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη, επί εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφ-

ζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηνχο θαη επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν 
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θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηη-

θνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.  

ii) Ωο πξνο φ,ηη αθνξά εηδηθψο ηελ αλππαξμία πνηληθήο θαηαδίθεο, νη ππεχζπλεο δειψζεηο αθν-

ξνχλ ηα πξφζσπα ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ δηεπ-

ζχλνληνο ζπκβνχινπ ησλ Α.Δ., ππνγξάθνληαη δε κφλνλ απφ απηνχο.  

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

ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα:  

i) Οη πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν η-

ζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ. 

ii) Οη Δ.Π.Δ., αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ, 

καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). 

iii) Οη Α.Δ., αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα δηνηθε-

ηηθή Αξρή, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ε 

ζχζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ην Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. 

θαη Δ.Π.Δ.) ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ. ε 

φζεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκνζηφηεηαο, αξθεί ε πξνζθφκηζε αλα-

θνίλσζεο ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ 

νηθείν Μ.Α.Δ. 

iv) Γηα φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δη-

θαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκη-

θφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

γ. Αληηζηνίρσο, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα:  

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

γξάθσλ  απφ  ηα νπνία  απνδεηθλχεηαη,  κε βάζε  ηε λνκνζεζία  ηεο  ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα 

ηνπ, ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο φ,ηη αθνξά ηελ ίδξπζε θαη 

ηηο κεηαβνιέο απηνχ, θαζψο θαη, ζπκπιεξσκαηηθά, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα (Α.Δ. ή άιια) πνπ 

δηνηθνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Γ..), αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπιινγη-

θνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο  θαη  ησλ εγγξάθσλ  απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε, σο πξνο ην 

φξγαλν απηφ, ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο θαη  

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

πνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα 

δηνίθεζεο απηνχ.  

4. Οη πλεηαηξηζκνί: 

 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1, Α.2 

θαη A.3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη α) νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθν-

ληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ελψ, β) σο πξνο φ,ηη αθνξά εηδηθψο ηελ αλπ-

παξμία πνηληθήο θαηαδίθεο, αθνξνχλ ην πξφζσπν ηνπ ηδίνπ.  

5. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη νη θνηλνπξαμίεο: 

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

έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ 

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

β. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν 

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

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

λαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείνπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ απηά πνπ δε-

ηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζί-

ζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή, ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκ-

βνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ π-

πνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 
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7. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ δηθαη-

νινγεηηθώλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππν-

βνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν. 

Β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν ΦΑΚΔΛΟ, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»  

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

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

ηά πεξίπησζε, θαη φζα άιια έγγξαθα θαη ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο ζέζεηο ησλ άξζξσλ 3
νπ

 θαη 5
νπ

 

ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, θαζψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ Γ΄ θαη Γ΄. 

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

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

θέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ησλ άξζξσλ 3
νπ

 θαη 6
νπ

 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

1.2.  ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΚΑΣΑΚΤΡΩΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 

Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ  ζηνλ νπνίν 

πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2672/1998, νθείιεη λα ππν-

βάιεη,  ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  ηα αλαθεξόκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά,  ηα νπνία απν-

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

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

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιε-

ηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

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

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

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

26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνη-

λήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).  

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

κηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδε-

γίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίε-

ζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξα-

ζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 

Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 173/1995) θαη 

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

ii. Παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθψλ κε ηελ άζθεζε ηεο  επαγγεικαηη-

θήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

iii. Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία.  

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγη-

θέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 

β΄ θαη γ΄ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ 

ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  
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Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρν-

ινχκελνπο  κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο  ζηελ επηρείξεζή ηνπ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξ-

γνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ ε-

πηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδνληαη  i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ε-

πηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, πνπ έρεη εθδνζεί απφ αξκφδηα αξρή θαη  ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέ-

λνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζην-

πνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίε-

ζεο.  

2. Οη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηά-

θιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ 

ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηά-

ζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) 

ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή 

δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, 

πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, 

ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δη-

νηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε 

επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθα-

ιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηε-

ηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξ-

γαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγε-

γξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

3. Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

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

ζηνηρα.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη  

αζθαιηζκέλνη  νη κε νπνηαδήπνηε  ζρέζε εξγαζίαο  απαζρνινχκελνη  ζην ζπκκεηέρνλ ζην δηαγσ-

ληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκίδνληαη, εθηφο απφ 

ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ ζηνηρεία, ηα εμήο:  

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

θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ λ. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη 

αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ. 

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

ζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην λνκη-

θφ πξφζσπν θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ελψπηνλ δηθα-

ζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη α-

ζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ.   
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Οη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη 

δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκν-

ζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξη-

πηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακε-

ηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ 

ζηνηρ. Α.1.α΄.  

δ. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδη-

θαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, i) φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε, απφ 

ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο 

νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., θαζψο θαη απφ ην αξκφδην ηκή-

κα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, θαη ii) φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθα-

ζάξηζε.  

ε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο 

έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

4. Οη πλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο 

πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκα-

ηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά εμεηδη-

θεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 

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

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

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληί-

ζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

5. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη νη θνηλνπξαμίεο:  

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

ή ηελ θνηλνπξαμία.  

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

δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ Β΄ ηνπ 

Π.Γ. 60/2007. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, σο επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα ιακβάλνληαη ππφςε εθείλα πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο άλσ 

Παξάξηεκα.  

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

γξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα α-

ληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ 

ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε 

δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ ν-

πνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ζα δειψλεηαη φηη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπ-

γθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ 

θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 
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8. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ επηθέξεη ηνλ απν-

θιεηζκό ηνπ πξνκεζεπηή από ην δηαγσληζκό θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 

2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε αλα-

ιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν 

Β. Σα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

πξνζθέξνληνο: 

α. Τπεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά ηηο ηξεηο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηα-

γσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ή, άιισο, γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγία έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηελ ζχ-

ζηαζή ηεο ε επηρείξεζε. 

2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ πξνζθέξνληνο:  

 Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή άιισλ ζηνηρείσλ, πέξαλ απηψλ πνπ νξίδεηαη φηη πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

3. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ επηθέξεη ηνλ απν-

θιεηζκό ηνπ πξνκεζεπηή από ην δηαγσληζκό θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 

2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε αλα-

ιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν 

 

 

Άξζξν 2o 

Πξνζθνξά ελώζεσλ πξνκεζεπηώλ 

2.1. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ 

φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο  πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 

είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 

2.2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε  

αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

2.3. ε πεξίπησζε  πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έ-

λσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμην-

ιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο 

πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ 

αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Ννζνθνκεί-

νπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

 

 

Άξζξν 3o 

Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

3.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηov δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππoβάιoπv εκπξνζέζκσο ηελ 

πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθή-

ξπμε. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 

θαη 12 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 118/2007).  

3.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε ηελ 

απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο 

θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ 
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ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία 

θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

3.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππoβάιιovηαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) αληίγξαθα, θαη 

κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

3.3.1. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

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

3.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

3.3.4. Ζ εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ. 

3.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα. 

3.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ ηνπ. ε 

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

ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.  

3.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη: 

3.5.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγγύεζεο ζπκκεην-

ρήο ζην δηαγσληζκό. 

3.5.2. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν oπoίoο 

πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή 

εηο δηπινύλ, ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε ζε θάζε ζειίδα θαη ζα πεξηέρεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα εμήο ζηνηρεία : 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζην   έληππν  ηερληθήο πξνζθνξάο, πνπ ζπλνδεχεη ηε δηα-

θήξπμε ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’, ζπκπιεξσκέλν ζε φια ηα πεδία ηνπ (πξνζθεξφκελν είδνο, ηερλη-

θά ραξαθηεξηζηηθά). Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 

δεηνχκελσλ εηδψλ ή γηα κέξνο απηψλ 

 Άδεηα λφκηκα θπθινθνξνχληνο Βπηηνθφξνπ απηνθηλήηνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο Τγξψλ Καπ-

ζίκσλ, πνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ιηηξνκεηξεηή- αεξνδηαρσξηζηή 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο Πξαηεξίνπ Τγξψλ Καπζίκσλ 

 Καηάζηαζε κε ηνπο ηφπνπο, ζηνπο νπνίνπο ν πξνκεζεπηήο  έρεη πξαηήξηα ή πξάθηνξεο ή αληη-

πξνζψπνπο  

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη  : α) ε επάξθεηα ησλ θαπζίκσλ-

θαιή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, β) φηη ε πνηφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ζα είλαη 

απηή ησλ Διιεληθψλ Γηπιηζηεξίσλ,  γ) φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο 

απνδέρεηαη πιήξσο. 

ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδν-

ληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ 

φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

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

ηνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα, ην έληππν  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαθήξπμε 

ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’, ζπκπιεξσκέλν ζε φια ηα πεδία ηνπ (πξνζθεξφκελν είδνο, πνζνζηφ έθπησ-

ζεο, αλαινγνχλ ΦΠΑ). Σν πνζνζηφ έθπησζεο θαη’ είδνο  ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ζε δχν αληίγξαθα θαη ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, δηακνξθσκέλε σο εμήο: 

1. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηα-

κνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ εηδψλ.  

2. ηελ πξνζθνξά ζα πξνβιέπνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ, 

ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο  ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή. 

3. ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ 

πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξχλεη ην θνξέα. 
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4. Οη ηηκέο (πνζνζηφ έθπησζεο) ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο 

θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη 

ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

 

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

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

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

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

ηηο ίδηεο ελδείμεηο κε ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 

3.8. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο 

αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξoζθoξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κovoγξακκέvε απφ ηov πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ 

πξoζθoξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.9. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2  πεξ. 

α΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ 

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

δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, 

ηνπο αλσηέξσ φξνπο.  

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

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

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

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

λνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα 

απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

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

ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβα-

ηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 

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

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

ππoβoιήο ηνπο απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο. 

3.13. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξα-

θηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά 

ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξα-

θηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί 

δηαγσληδφκελνη. Σν Ννζνθνκείν δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέ-

ξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, 

ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα  θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 

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

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

Άξζξν 4ν 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

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

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

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

πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη 

πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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4.2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλα-

ζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν), πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 

ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ πα-

ξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,  ηα απνηειέζκαηα  ηνπ δηαγσληζκνχ  ππνρξεσηηθά  καηαηψλνληαη,  

εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσλη-

ζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέ-

μνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 

αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

4.4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο 

αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη 

πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

 

Άξζξν 5o 

Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ – Αλαθνίλσζε ηηκώλ 

5.1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv γίλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 

5.2. Ζ Δπηηξνπή πξoβαίvεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξoζθoξψv ηελ εκεξo-

κεvία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

5.3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

5.3.1. Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ηερvηθψv πξoζθoξψv, κovo-

γξάθovηαη δε θαη ζθξαγίδovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηoιoγεηηθά θαη νη ηερληθέο 

πξoζθoξέο θαηά θχιιν. 

5.3.2. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά κovoγξάθovηαη θαη 

ζθξαγίδovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηoπoζεηoχvηαη ζ’ έλα vέo θάθειν, o oπoίoο επίζεο 

ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία. 

5.3.3. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηα-

ρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

5.4. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ oιoθιήξσζε ηεο αμηνιφ-

γεζεο ησλ ιoηπψv ζηoηρείσv ησλ πξνζθνξψλ θαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ζα γλσζηνπνηείηαη 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα. 

5.5. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv, γηα φζεο πξoζθoξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερvηθψv θαη ιoηπψv ζηoηρείσv, δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά επηζηξέθovηαη, 

εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ 

ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

5.6. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακ-

βάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

5.7. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ έγηλε ηερληθά απνδεθηή ε πξνζθνξά, κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε ηειενκνηνηππία (fax), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο 

εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα πα-
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ξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 

θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα 

δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

5.8. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο. 

 

Άξζξν  6o 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ - θαηαθύξσζε δηαγσληζκνύ 

6.1. Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ιηαληθή ηηκή 

πψιεζεο γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ ή γηα κέξνο απηώλ.   

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

6.2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6.3. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο,  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

6.4. Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο είλαη κεηνδφηεο, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα 

θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή (εθφζνλ 

νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε) ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν κεηνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξν-

ζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσ-

ηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ 

θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξν-

υπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.  

6.5. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε 

ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο 

ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα 

ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηε-

ζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 

πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλν-

κηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α.ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 

Άξζξν  7o 

Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνύ – Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο 

7.1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη: 

7.1.1. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα θάζε δεηνχκελνπ είδνπο ή γηα 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα. Ζ θαηαθχξσζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαηά πνζνζηφ α) 

γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα, ην 15%  ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ 

θαη β) γηα κηθξφηεξε πνζφηεηα, ην 50% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο. Γηα θαηαθχξσζε 

κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ δηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

7.1.2. Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ 

πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη 

δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο  πξνζθνξέο, ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν 
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κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ 

είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 

7.1.3. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 

πεξ. δ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 

7.2. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσvηζκoχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

αvαθoηvσζεί εγγξάθσο ζηνλ αvαθεξπρζέvηα πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 

παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ αλαθέξνληαη θαησηέξσ, ζηελ παξάγξαθν 9.4,  

κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

7.3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη 

ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο 

πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε (15) δέθα 

πέληε εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή, ν ρξφλνο παξά-

δνζεο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεκέξνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο. 

7.4. Ζ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν θσιχεηαη ε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Ν. 2522/1997, ιφγσ ηεο χπαξμεο πξνζεζκίαο γηα 

ηελ άζθεζε πξνζθπγήο απφ άιιν δηαγσληδφκελν, ή ιφγσ ηεο άζθεζεο πξνζθπγήο ή, ελ ζπλερεία, 

ιφγσ ηεο χπαξμεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Οκνίσο, ε πξνζεζκία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν ελδερνκέλσο αλαζηαιεί πεξαηηέξσ ε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο, θαηφπηλ άζθεζεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ή 

δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία δηαηάζζνληαη αζθαιηζηηθά κέηξα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 4 έσο 6 ηνπ πην πάλσ άξζξνπ. 

 

Άξζξν  8o 

Καηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο 

8.1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην πξνε-

γνχκελν άξζξν, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο (ζρέδην 

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

θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο 

ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσλη-

ζκνχ ζ’ απηφλ.  Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε  ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηα-

θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ πξνκεζεπηή.  

8.2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο 

πξνζθνξά, δηαθήξπμε  θαη απφθαζε  θαηαθχξσζεο  ή αλάζεζεο,  εθηφο  θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή 

παξαδξνκψλ.  

8.3. Ζ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο, νπσζδήπνηε φκσο 

απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

8.4.  ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, 

κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

8.5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:  

8.5.1. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ αλά 

δεηνχκελν είδνο ή εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο 

πνπ θξίλεηαη αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν.  

8.5.2. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά)  ε πνζφηεηα  πνπ παξαδφζεθε.  
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8.5.3.  Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.  

8.5.4. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  

 

 

Άξζξν  9o 

Υξόλνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο 
9.1. Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη γηα δψδεθα (12) κήλεο. 

 

Άξζξν 10
ν
  

Παξάδνζε – Παξαιαβή 

10.1. Ζ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ παξαιεπηξηψλ 

ππεξεζηψλ, ήηνη Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, Κέληξνπ Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο 

Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, Κέληξσλ Τγείαο Άξγνπο Οξεζηηθνχ  θαη Μεζνπνηακίαο, Πεξηθεξεηαθψλ 

Ηαηξείσλ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο, θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ, κε επζχλε, κέ-

ξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή αλαδφρνπ. Γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο ζα εηδνπνη-

είηαη ν πξνκεζεπηήο ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ. 

10.2. Ο πξνκεζεπηήο θάζε επηκέξνπο είδνπο πνπ δεηείηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

δηαζέηεη πάληα ζηελ επηρείξεζε ηνπ ηα απαξαίηεηα θαχζηκα. ε πεξίπησζε έιιεηςεο, ην Γεληθφ Νν-

ζνθνκείν Καζηνξηάο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ηνπο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, επηβάιινληαο 

ζηνλ πξνκεζεπηή ηελ πηζαλή δηαθνξά ηεο ηηκήο. 

10.3. Ζ παξάδνζε ησλ επηκέξνπο εηδψλ θαπζίκσλ γίλεηαη σο εμήο :  

- Πεηξέιαην Θέξκαλζεο : παξαδίδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο  φισλ ησλ παξαιεπηξηψλ ππεξεζηψλ 

- Πεηξέιαην Κίλεζεο : παξαδίδεηαη κφλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Κ.Τ. Άξγνπο 

Οξεζηηθνχ, θαζψο θαη απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ζε κέξνο ησλ νρεκάησλ (φρη αζζελνθφξσλ)   

- Βελδίλε Απιή Ακφιπβδε : παξαδίδεηαη απφ ηελ  έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή (ή απφ ηα 

θαηά ηφπνπο πξαηήξηα ηεο επηρείξεζεο, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 3, 

παξ. 3.5.2.) ζηα αζζελνθφξα – νρήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Κ.Τ. Άξγνπο Οξεζηηθνχ. ε πεξί-

πησζε πνπ πξφθεηηαη γηα κε εξγάζηκε κέξα θαη ψξα, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, αθνχ εη-

δνπνηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, λα πξνζέιζεη ζηε επηρείξεζή ηνπ γηα παξάδνζε θαπζίκσλ. Ο φξνο απ-

ηφο ηίζεηαη δεδνκέλνπ φηη  ηα ελ ιφγνπ νρήκαηα ηνπ Γεληθνχ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο 

θαη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Άξγνπο Οξεζηηθνχ είλαη δπλαηφλ λα θηλνχληαη θαη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο 

ησλ πξαηεξίσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

10.4. Κάζε πξνκεζεπηήο θαηά ηελ εκέξα ηεο πξνκήζεηαο  ζα εθδίδεη ζρεηηθφ Γειηίν Απνζηνιήο, ην 

νπνίν ζα παξαδίδεη ζηνλ ππεχζπλν ηεο θάζε πξνκήζεηαο. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηε βελδίλε ν πξνκεζεπ-

ηήο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην ην νπνίν ζα αλαγξάθεη, ηνλ αξηζκφ πηλαθίδσλ ηνπ νρήκαηνο πνπ αλεθνδηά-

ζηεθε, ην φλνκα ηνπ νδεγνχ, θαζψο θαη ηε ρηιηνκεηξηθή έλδεημε ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ ψξα ηνπ α-

λεθνδηαζκνχ.  

10.5. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (εθηφο ηεο βελδίλεο) ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα 

επηηξνπή κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 11o 

Πιεξσκή 

11.1.΄Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξ-

ζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ (Π.Γ 118/07) θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Ν.2469/97, θαζψο θαη ΠΓ 166/2003.    

11.2. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί 

ζεψξεζε απφ ην ηκήκα Δκπνξίνπ Ν. Καζηνξηάο, γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ηηκψλ. ηηο πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζην ηέινο ηνπ κήλα ε παξαιαβνχζα Τπεξεζία δηα-

πηζηψλεη φηη ε ηηκή πψιεζεο αλά ιίηξν είλαη αλψηεξε απφ ηελ κέζε ηζνζηαζκηζκέλε ηηκή, ζα εμν-

θιεί ην ηηκνιφγην κε ην γηλφκελν ηεο κέζεο ηζνζηαζκηζκέλεο ηηκήο επί ησλ ιίηξσλ θαηαλάισζεο. Ζ 
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ηηκή πψιεζεο γηα ηελ Τπεξεζία ζα θαζνξίδεηαη σο πειίθν ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ ηηκνινγίνπ (ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ. Π. Α.) δηα ησλ ιίηξσλ θαηαλάισζεο. 

11.3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 

11.4. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

(Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο)  εμήληα (60 ) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο 

απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003  (ΦΔΚ 

138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία  2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ  ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο  λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

11.5. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο  

θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή 

ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.). 

11.6. Ο αλάδνρνο  βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο  

11.7. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο κε ην άξζξν 55 ηνπ 

Ν.2238/94 θαη  φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.2386/96, θφξνο εηζνδήκαηνο 1%.  

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

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

 

Άξζξν 12o 

Δγγπήζεηο 

12.1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα 

απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπvo-

δεχovηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ε-

λψζεσλ πξνκεζεπηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππν-

ρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€). 

 

12.2. Δγγύεζε πκκεηνρήο 

12.2.1. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ θαη γηα κέξνο ησλ εηδψλ θαηαζέηνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ νξίδεηαη  θαηά 

νκάδα ή ππννκάδα εηδψλ  σο εμήο : 

- Πεηξέιαην Θέξκαλζεο  3.873,00 € 

- Πεηξέιαην Κίλεζεο 562,00 € 

- Βελδίλε 1.050,00 € 

12.2.2.  Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη επί έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Δγγχεζε κε κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο δελ γίλεηαη δεθηή θαη έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. 

12.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε 
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πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ απηά θαη β) ζηνλ 

κεηνδφηε, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνβνιή απ’ απηφλ εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

12.3. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

12.3.1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o αλάδνρνο είλαη ππoρξεσκέvoο vα  

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

κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ 

θαηαθπξψζεθε ζ’ απηφλ, ρσξίο Φ.Π.Α.  

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

απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ έξγνπ.  

12.3.3. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ,  ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

Με ηελ παξαιαβή θάζε ελδηάκεζεο Φάζεο ή Παξαδνηένπ, ε πξνεγνχκελε Δγγπεηηθή  Δπη-

ζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη κε λέα πνπ λα αληηζηνηρεί 

ζηελ ελαπνκέλνπζα ζπκβαηηθή αμία ηνπ Έξγνπ ή λα απνδεζκεχεηαη θαηά ην κέξνο ηεο εθηε-

ιεζζείζαο ζχκβαζεο. 

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

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

12.5. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

12.5.1. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 3 

θαη 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Κ.Π.Γ., δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, κε ζπλέπεηα ηελ 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

12.5.2. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία 

ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Κ.Π.Γ., δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα ζεσξνχληαη 

πξνζήθνπζεο. 

12.6. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηνπ  

παξαξηήκαηνο Γ΄. Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ 

εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην 

ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

 

 

 

 

Άξζξν  13o 

Κπξώζεηο ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ 

13.1. Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, vα ππνγξάςεη ηεv 

ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε 

ζην φvoκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζν-

θνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ oξγάvoπ. 

13.2. Με ηεv ίδηα δηαδηθαζία o αλάδνρνο  θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζov δελ  παξέδσζε ην είδνο πνπ ηνπ παξαγγέιζεθε 

κέζα ζηov ζπκβαηηθφ ρξφvo ή ηov ρξφvo παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

13.3. Ο αλάδνρνο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ  ηελ αλάζεζε, εθφζνλ: 

13.3.1. Ζ ζχκβαζε δεv ππνγξάθεθε ή παξαδφζεθε ην έξγν κε επζχλε ηoπ Ννζνθνκείνπ. 

13.3.2. πvηξέρoπv ιφγνη αvσηέξαο βίαο. 

13.4. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιν-

ληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην 
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νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ θαηά ην άξζξν 20 ηνπ ηζρχν-

ληνο πληάγκαηνο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά (Π.Γ. 394/96), νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α)   Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε. 

β)  Αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή, είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκε-

ηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυ-

πνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο Τπεξεζίαο ή ε ηπρφλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη, θα-

ηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξί-

πησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξί-

πησζε απηή ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

γ)   Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ αλαζέζεσλ ησλ 

θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95. Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πε-

ξίπησζε επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκε-

λν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο. 

δ)  Καηαινγηζκφο ζηνλ αλάδνρν πνζνχ ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ νπνία θεξχ-

ρζεθε έθπησηνο. 

13.6. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o 

αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ 

κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 14o 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο 

14.1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο αλαδφρνπ ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο 

ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

(ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, επηηξέ-

πεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα 

νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξ-

ζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

14.2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαvo 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, σο εμήο: 

14.2.1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γηα ηov θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπvππoιoγίδovηαη θαη νη εκεξνκελίεο 

ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην 

γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ) θαη ην 

απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

14.2.2. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή 

νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν 

εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή 

δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ 

θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ 

ηεο ππνβνιήο ηεο. 
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14.2.3. Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε 

ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην 

απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

14.2.4. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, εηδηθά θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε 

λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην 

αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή 

απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ 

ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

14.3.  Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, 

δελ γίλνληαη δεθηέο. 

14.4. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 16.1 θαη 

16.2, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ 0,10 επί ηνηο εθαηφ 

(0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000)  επξψ. Σν παξά-

βνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ εηδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (‘‘παξά-

βνια απφ θάζε αηηία’’). Σν πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα α-

λαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 202/2005). 

14.5.  Ζ απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε 

ηεο Τπεξεζίαο. Οη εvηζηάκεvoη ιακβάvoπv πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλν-

πνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θξovηίδα ηνπο. 

14.6. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη 

ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λν-

κηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξoζθπγήο απνθαζίδεη 

ηo Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηoπ αξκφδηoπ ζπιιoγηθoχ oξγάvoπ. Ζ εv ιφγσ 

απφθαζε δεv επηδέρεηαη πξoζβoιή κε άιιε oηαζδήπoηε θχζεσο δηoηθεηηθή πξoζθπγή. 

14.7. Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

14.8. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο  παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά ησλ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηά-

δην ηεο έθδνζεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 

173/Α/30-09-2010). 

 

Άξζξν 15o 

Γιώζζα Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ 

15.1.  Οη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κ’ απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα έγγξαθα πoπ 

απαηηoχvηαη γηα ηε δηελέξγεηα ηoπ δηαγσvηζκoχ θαη ηεv ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, 

εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή.  

15.2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν πξνκεζεπηήο ζην 

Ννζνθνκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
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15.3. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

Άξζξν 16o 

Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ 

16.1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, 

εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνξά  ηελ εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβα-

ηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλε-

μαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν 

ν αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεη-

θηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2672/1998. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ 

εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν αλά-

δνρνο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη 

ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

 

Άξζξo 17ν 

Λνηπέο δηαηάμεηο  

17.1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1905/1990, ν αλάδνρνο δελ κπνξεί  λα ελερπξηάζεη ή  

λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο  απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

17.2. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 7507/2014) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΥΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σεχνική Προσφορά  

χκθσλα κε ηελ 7507/2014 δηαθήξπμε δηελέξγεηαο δηεζλνχο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκή-

ζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζχλεο απηνχ, 

πξνζθέξσ ηα θάησζη είδε : 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ  ΔΗΓΩΝ  

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΔΗΓΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ 

1. Πεηξέιαην Θέξκαλζεο  

2. Πεηξέιαην Κίλεζεο  

3. 
Βελδίλε απιή  

ακφιπβδε 
 

 

 

ΚΑΣΟΡΗΑ  …../…../2014 

Ο Πξνζθέξσλ 

 

 

Καηαγξάθεηαη ην είδνο γηα ην νπνίν ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ θαηαζέηεη πξνζθνξά θαη πεξη-

γξάθεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) νη ν-

πνίεο  θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ 

Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ. 

 

Σν έληππν ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη  πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θάθειν ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ. 

 

ην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηέρνληαη : 

 Φσηναληίγξαθν, επηθπξσκέλν λνκίκσο, ηεο άδεηαο λφκηκα θπθινθνξνχληνο Βπηηνθφξνπ απηνθη-

λήηνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο Τγξψλ Καπζίκσλ, πνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ιηηξνκεηξεηή- 

αεξνδηαρσξηζηή 

 Φσηναληίγξαθν, επηθπξσκέλν λνκίκσο, ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Πξαηεξίνπ Τγξψλ Καπζίκσλ 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ : νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά 

γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ή γηα κέξνο απηψλ 

 Καηάζηαζε κε ηνπο ηφπνπο, ζηνπο νπνίνπο ν πξνκεζεπηήο  έρεη πξαηήξηα ή πξάθηνξεο ή αληη-

πξνζψπνπο  
 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη  : α) ε επάξθεηα ησλ θαπζίκσλ-

θαιή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, β) φηη ε πνηφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ζα είλαη 
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απηή ησλ Διιεληθψλ Γηπιηζηεξίσλ,  γ) φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο 

απνδέρεηαη πιήξσο. 

ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδν-

ληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ 

φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

 

Οικονομική Προσφορά 

χκθσλα κε ηελ 7507/2014 δηαθήξπμε δηελέξγεηαο δηεζλνχο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκή-

ζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ, 

πξνζθέξσ θαη' είδνο: 

 

Α

/

Α 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΔΗΓΖ 

 

Πνζνζηό έθπησζεο επί 

ηεο εθάζηνηε δηακνξ-

θνύκελεο κέζεο ηηκήο 

ιηαληθήο πώιεζεο (α-

ξηζκεηηθώο) 

Πνζνζηό έθπησζεο 

επί ηεο εθάζηνηε δη-

ακνξθνύκελεο κέζεο 

ηηκήο ιηαληθήο πώ-

ιεζεο  (νινγξάθσο) 

Πνζνζηό ΦΠΑ ζην 

νπνίν ππόθεηηαη ην 

είδνο 

1. Πεηξέιαην Θέξκαλζεο   

 

2. Πεηξέιαην Κίλεζεο   

 

3. 
Βελδίλε απιή  

ακφιπβδε 
  

 

 

 

ΚΑΣΟΡΗΑ  …../…../2014 

 

Ο Πξνζθέξσλ 

 

 

 

 

 

 

Σν έληππν ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη  πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θάθειν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ. 
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 7507/2014) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ  ΔΓΓΤΖΔΩΝ 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη λα ππνβιε-

ζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 

 

                   Ζκεξνκελία έθδνζεο  ……………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζ. ……………………….  

γηα πνζφ ΔΤΡΩ ………………… 

 

αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαη-

ηνχκελνη ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ …………………. 

γηα ηελ Δηαηξία ………………………………………………………….. νδφο 

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

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

ληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ,  εκ ηηρ ιδιόηηηαρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ ππο-

μηθεςηών),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο …………….. ή ηπρφλ ε-

παλάιεςή ηνπ,  γηα ηελ αλάδεημε αλάδνρνπ………………………..… ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζ. 

………………... δηαθήξπμή ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ  απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  ζηελ πεξίπησζε θαηαθχ-

ξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε απηήλ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο νπνηαδή-

πνηε εθ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ  ή κε ηεο 

απαηηήζεσο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) κέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο,  ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξην-

ζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσ-

πα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 

 

         

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 

 

                            Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΩ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή η Ένωζη Εηαιπιών ………………………………………….) νδφο  

…………………….. αξηζ. ……………. σο αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο αγνξαζηέο, 

ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα …………………………..…., ζπλνιηθήο αμίαο 

…………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. …../2008 δηαθήξπμεο ηνπ  Γ.Ν. Κα-

ζηνξηάο» ) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε Έλσζε) ππνρξενχηαη 

λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ 

δειαδή γηα  ΔΤΡΩ …………………….... 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ 

ηεο εηαηξίαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Εηαιπιών 1) …………….…… …………………….. και 

2) ………………………………..……… αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολό-

κληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ Ππομηθεςηών), θαη εγγπά-

ηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,  λα θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβε-

ηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 

κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δήισζή ζαο φηη ε εηαηξία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψ-

ζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα με-

πεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηφ-

ζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσ-

πα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.    

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 7507/2014) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ΄ 

 

 Υ Δ Γ Η Ο      Τ Μ Β Α  Ζ 

Πξνκήζεηαο Τγξώλ Καπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ θνξέσλ επζύλεο ηνπ  
 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα ………………………….. 20…, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελόο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Καζηνξηά (Α.Φ.Μ…………., Γ.Ο.Τ. Καζηνξηάο),  φπσο εθπξν-

ζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η… 

…………………………………………………………………., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο 

ράξηλ ζπληνκίαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη  

αθεηέξνπ ηεο ………….. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  [ή, ενδεσομένωρ,  ηηρ ένωζηρ ηων εηαιπιών 

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

………………………. (νδφο ……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππν-

γξαθή ηεο παξνχζαο απφ η... …………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκί-

αο «Πξνκεζεπηήο»,  

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

Λακβάλνληαο ππφςε : 

1) Σελ αξηζκ. ……………… Γηαθήξπμε δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο Τγξψλ 

Καπζίκσλ  

2) Σελ αξηζκ. ……………… απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε 

ζηελ αλσηέξσ εηαηξία κέξνο ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα είδε πνπ αλαθέ-

ξνληαη παξαθάησ 

3) Σελ κε αξηζκ .πξση. ……………….. απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηνλ α/α …. ηνπ βηβιί-

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

πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο …. ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ πνζνχ ησλ ………€ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, γηα δηάζηεκα απφ……….. έσο ηελ…………. 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95, ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη ηνπ Π.Γ. 60/07 

 

 Σν Ννζνθνκείν αλαζέηεη θαη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ 

πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Σα είδε πνπ αλαιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο είλαη: 

 

Δίδνο Πνζόηεηα 
Πξνϋπνινγηζκόο 

ρσξίο  ΦΠΑ 

Πξνϋπνινγηζκόο 

κε ΦΠΑ 

Πνζνζηό έθπησζεο  

επί ηεο κέζεο ηηκήο 

ιηαληθήο πώιεζεο 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο     

Πεηξέιαην θίλεζεο     

Βελδίλε ακφιπβδε     
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Ζ θαλνληθφηεηα ηεο κέζεο ηηκήο επί ηνηο νπνίαο ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο θαη ε δηακφξ-

θσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο πψιεζεο, ειέγρεηαη θαη ζεσξείηαη απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηα-

θήο Απηνδηνίθεζεο Καζηνξηάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Πνηόηεηα 

Ζ πνηφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ζα είλαη απηή ησλ Διιεληθψλ Γηπιηζηεξίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Υξόλνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο 
1. Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο:  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη γηα δψδεθα (12) κήλεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Παξάδνζε – Παξαιαβή 
1. Ζ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ παξαιεπηξηψλ π-

πεξεζηψλ (Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, Κέληξνπ Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο Νν-

ζνθνκείνπ Καζηνξηάο, Κέληξσλ Τγείαο Άξγνπο Οξεζηηθνχ  θαη Μεζνπνηακίαο, Πεξηθεξεηαθψλ Ηα-

ηξείσλ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο), θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ, κε επζχλε, κέξη-

κλα θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή αλαδφρνπ. Γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο ζα εηδνπνηεί-

ηαη ν πξνκεζεπηήο ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο θάζε επηκέξνπο είδνπο πνπ δεηείηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

δηαζέηεη πάληα ζηελ επηρείξεζε ηνπ ηα απαξαίηεηα θαχζηκα. ε πεξίπησζε έιιεηςεο, ην Γεληθφ Νν-

ζνθνκείν Καζηνξηάο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ηνπο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, επηβάιινληαο 

ζηνλ πξνκεζεπηή ηελ πηζαλή δηαθνξά ηεο ηηκήο. 

3. Ζ παξάδνζε ησλ επηκέξνπο εηδψλ θαπζίκσλ γίλεηαη σο εμήο :  

- Πεηξέιαην Θέξκαλζεο : παξαδίδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο  φισλ ησλ παξαιεπηξηψλ ππεξεζηψλ 

- Πεηξέιαην Κίλεζεο : παξαδίδεηαη κφλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Κ.Τ. Άξγνπο 

Οξεζηηθνχ, θαζψο θαη απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ζε κέξνο ησλ νρεκάησλ (φρη αζζελνθφξσλ)   

- Βελδίλε Απιή Ακφιπβδε : παξαδίδεηαη απφ ηελ  έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή (ή απφ ηα 

θαηά ηφπνπο πξαηήξηα ηεο επηρείξεζεο, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 3, 

παξ. 3.5.2.) ζηα αζζελνθφξα – νρήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Κ.Τ. Άξγνπο Οξεζηηθνχ. ε πεξί-

πησζε πνπ πξφθεηηαη γηα κε εξγάζηκε κέξα θαη ψξα, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, αθνχ εη-

δνπνηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, λα πξνζέιζεη ζηε επηρείξεζή ηνπ γηα παξάδνζε θαπζίκσλ. Ο φξνο απ-

ηφο ηίζεηαη δεδνκέλνπ φηη  ηα ελ ιφγνπ νρήκαηα ηνπ Γεληθνχ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο 

θαη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Άξγνπο Οξεζηηθνχ είλαη δπλαηφλ λα θηλνχληαη θαη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο 

ησλ πξαηεξίσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

4. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ εκέξα ηεο πξνκήζεηαο  ζα εθδίδεη ζρεηηθφ Γειηίν Απνζηνιήο, ην νπνίν 

ζα παξαδίδεη ζηνλ ππεχζπλν ηεο θάζε πξνκήζεηαο. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηε βελδίλε ν πξνκεζεπηήο ζα 

εθδίδεη ηηκνιφγην ην νπνίν ζα αλαγξάθεη, ηνλ αξηζκφ πηλαθίδσλ ηνπ νρήκαηνο πνπ αλεθνδηάζηεθε, 

ην φλνκα ηνπ νδεγνχ, θαζψο θαη ηε ρηιηνκεηξηθή έλδεημε ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ ψξα ηνπ αλεθνδηα-

ζκνχ.  

5. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (εθηφο ηεο βελδίλεο) ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επη-

ηξνπή κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

 

 

Άξζξν 5o 

Πιεξσκή 

1.΄Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

35 ηνπ Κ.Π.Γ (Π.Γ 118/07) θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Ν.2469/97, θαζψο θαη ΠΓ 166/2003.    
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2. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί 

ζεψξεζε απφ ην ηκήκα Δκπνξίνπ Ν. Καζηνξηάο, γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ηηκψλ. ηηο πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζην ηέινο ηνπ κήλα ε παξαιαβνχζα Τπεξεζία δηα-

πηζηψλεη φηη ε ηηκή πψιεζεο αλά ιίηξν είλαη αλψηεξε απφ ηελ κέζε ηζνζηαζκηζκέλε ηηκή, ζα εμν-

θιεί ην ηηκνιφγην κε ην γηλφκελν ηεο κέζεο ηζνζηαζκηζκέλεο ηηκήο επί ησλ ιίηξσλ θαηαλάισζεο. Ζ 

ηηκή πψιεζεο γηα ηελ Τπεξεζία ζα θαζνξίδεηαη σο πειίθν ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ ηηκνινγίνπ (ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ. Π. Α.) δηα ησλ ιίηξσλ θαηαλάισζεο. 

3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Καζηνξηάο)  εμήληα (60 ) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ 

απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003  (ΦΔΚ 

138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία  2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ  ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο  λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

5. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο  

θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή 

ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.). 

6. Ο αλάδνρνο  βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο  

7. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 1%.  

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Κπξώζεηο ζε βάξνο ηνπ Πξνκεζεπηή 

1. Ο πξνκεζεπηήο εθφζνλ δελ  παξέδσζε ην είδνο πνπ ηνπ παξαγγέιζεθε κέζα ζηov ζπκβαηηθφ 

ρξφvo ή ηov ρξφvo παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φvoκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απ’ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ oξγάvoπ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ  ηελ αλάζεζε, εθφζνλ: 

2.1. Σν έξγν δελ παξαδφζεθε κε επζχλε ηoπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο παξαιήπηξηαο θαηά πεξίπησζε 

ππεξεζίαο. 

2.2. πvηξέρoπv ιφγνη αvσηέξαο βίαο. 

3. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάι-

ινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ θαηά ην άξζξν 20 ηνπ η-

ζρχνληνο πληάγκαηνο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά (Π.Γ. 394/96), νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α)   Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο  θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β)  Αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή, είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκε-

ηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυ-

πνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ. 118/2007 
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Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο Τπεξεζίαο ή ε ηπρφλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη, θα-

ηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πε-

ξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πε-

ξίπησζε απηή ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

γ)   Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ αλαζέζεσλ 

ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95. Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκε-

λν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο. 

δ)  Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ νπνία θε-

ξχρζεθε έθπησηνο. 

4. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o 

πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ 

ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7  

Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ 

1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ε-

θφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά  ηελ εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβα-

ηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλε-

μαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν 

ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ 

ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε 

απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2672/1998. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκεί-

νπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ 

ν αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζα-

γάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Λνηπνί Όξνη 

 

 Ωο πξνο ηα ινηπά ζέκαηα πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ ηζρχνπλ νη φξνη ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο,  

θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 

 

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξά-

θεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξία φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ην έλα έιαβε  ν πξνκεζεπ-

ηήο. 
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