
  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

3Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ – ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

 

ΔIΑΚΗΡΤΞΗ   8393 /2016 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΑΕΡΙΨΝ 

 ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ, ΑΠΟ ΣΟ ΠΠΤΤ 2014 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ 

ΣΙΜΗ  

(ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ) 

ΚΑΣΑΛΗΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
19/12/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 20/12/2016 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΣΟΤ Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΚΨΔΙΚΟ CPV 24111500-0 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΨΡΙ ΥΠΑ1 58.076,72€ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΥΠΑ  72.015,13€ 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΤΜΒΑΗ  ΕΣΗΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 6/12/2016 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ (ΜΕΡΟ Α’)  

2. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΙΔΨΝ - ΠΟΟΣΗΣΕ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄) 

3. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄) 

4. ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄) 

5. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄) 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Σου Ν.3329/2005 (ΥΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού υστήματος Τγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 Σου Ν.3580/2007 «Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.3 Σου Ν.3918/2011 (ΥΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.4 Σου Ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα εται-

ρική μορφή- ήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και 

άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.5 Σου Ν.4250/2014 (ΥΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, υγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα – Σροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.6 Σου Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο ε-

φαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.7 Σου Ν.4272/2014 (ΥΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε-

νημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων οργάνων 

που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Χυχική Τγεία και την Ιατρικώς Τπο-

βοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.8 Σου N.4412/2016 (ΥΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Τπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)  

 

2. Σις αποφάσεις: 

2.1. Σην υπ’ αριθμ. ΔΤ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Τ.Α. των Τπουργών Οικονομίας και Οικονομι-

κών και Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδο-

σης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων 

προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 Ν.3580/ 2007). 

2.2. Σην υπ’ αριθμ. 5804/4-12-2014 (ΥΕΚ 3261/Β΄/4-12-2014) κοινή υπουργική απόφαση των Τ-

πουργών Τγείας και Αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών, που αφορά στην έγκριση του 

Προγράμματος Προμηθειών, Τπηρεσιών και Υαρμάκων, έτους 2014. 

2.3. Σην υπ’ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΥΕΚ 3693/Β΄/31-12-2014) Τπουργική Απόφαση περί Ορι-

σμού Υορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Τπηρεσιών 

και Υαρμάκων Τγείας (Π.Π.Τ.Υ.Τ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συ-

γκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών. 

2.4. Σην υπ’ αριθμ. 770/4-6-2015 (ΑΔΑ: 7ΚΓΨΟΡΕΠ-ΡΗΜ) απόφαση του Διοικητή της 3ης ΤΠΕ Μα-

κεδονίας περί εκτέλεσης και Εφαρμογής του ΠΠΤΥΤ έτους 2014 της Κεντρικής Τπηρεσίας και 

των φορέων αρμοδιότητας 

2.5. Σην υπ’ αριθμ. 11/8-06-2010 (θέμα 2ο ) απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Τγείας, περί 

έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού 

2.6. Σην υπ’ αριθμ. 8392/6-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΛΑ4690ΒΤ-ΕΨΚ) ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευ-

ση πίστωσης (νομική δέσμευση). 

2.7. Σην υπ’ αριθμ. 178/30-11-2016 Απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου περί έγκρισης διενέρ-

γειας του διαγωνισμού. 
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ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

υνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια 

Ιατρικών Αερίων, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, από το ΠΠΤΤ 2014. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 58.076,72€ χωρίς ΥΠΑ ή 

72.015,13€ με Υ.Π.Α 24%.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20-12-2016, ημέρα Σρίτη και ώρα 12.00μ.μ., στο Γραφείο Προμη-

θειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή.  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Σμήμα Γραμματείας του 

Νοσοκομείου όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Γραφείο Προμηθειών.  
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ΜΕΡΟ Α΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν στο Σμήμα 

Γραμματείας του Νοσοκομείου, επί αποδείξει2, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, εντός της προθε-

σμίας. 

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, 

Διεύθυνση Μαυριωτίσσης, Σηλέφωνα Επικοινωνίας 24673 50621, μέχρι τη Δευτέρα 19-12-2016 και 

ώρα 14.00 (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Τπηρεσία μέχρι την παραπά-

νω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Τπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να α-

ποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ - ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προ-

κειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 

(2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Τπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Σα στοιχεία του αποστολέα. 

 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις:  

α.  Σα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

                                            
2
    π.χ. Η προσφορά απαρέγκλιτα θα συνοδεύεται από επιστολή του προσφέροντα με την οποία θα δηλώνεται η συμμετοχή 

του στην διαγωνιστική διαδικασία. Η κατάθεσή της θα πραγματοποιείται στην Αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου από 

την οποία θα εγγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία της παραλαβής της 
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1. Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  κατά τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ε΄. Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων 

τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προ-

σφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 

ή τα ΚΕΠ).  Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύ-

νης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί 

ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδι-

κώς εξουσιοδοτημένο είτε με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της Εταιρίας είτε με ειδική 

ατομική εξουσιοδότηση του προέδρου ή διευθύνοντα συμβούλου. 

2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

προσφερθείσας δαπάνης προ Υ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) 

μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

3. Σα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προ-

σώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

 

β. Φωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», εντός του οποίου 

τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:  

τον ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε 

δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 

και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφο-

ράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή 

(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή 

δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

2. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμ-

μόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, (π.χ. δή-

λωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό CE κ.λ.π.) καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία σχε-

τικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που 

τεκμηριώνουν την ικανότητα του προμηθευτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. 

Παραδόσεις, υμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.). 

3. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά 

του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ο 

προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνι-

κά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα 

τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και δ) το χρόνο παράδοσης του υπό προμή-

θεια υλικού.  

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετη-

θούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

γ. Φωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», εντός του ο-

ποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ: 
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τον ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτε-

ρο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 

απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητι-

κώς και ολογράφως. ε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για 

τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγρα-

φές του παραρτήματος Β’. 

 τις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατή-

σεων. ε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς 

και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. την τιμή περιλαμβάνονται τα 

έξοδα προμήθειας και μεταφοράς υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδει-

χθεί στον προμηθευτή από την Τπηρεσία. 

 την προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Υ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγο-

νται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση 

της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών 

που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλα-

βή των ειδών και την αποπληρωμή τους.  

ύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του δια-

γωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν 

τις τιμές του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΨΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προ-

σφοράς. ε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΨΝ 

αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΨΝ 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες3. 

 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίη-

ση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, 

τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχο-

νται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

i. Σα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. Αναλυτικό-

τερα: 

 α) Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προ-

κύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεωκοπίας.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμή-

νου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

                                            
3 την περίπτωση που η προκηρυσσόμενη υπηρεσία παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Σιμών 
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3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υπο-

χρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρι-

κής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε περίπτωση εγκατάστασής τους 

στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστι-

κής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις κατα-

στάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 

2 του ιδίου άρθρου. Σα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδε-

ται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύνα-

μες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακο-

λουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδο-

ποίησης.  

γ)  Σα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1) Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, 

αντίστοιχα.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμή-

νου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστά-

σεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκα-

θάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφα-

λαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρι-

σμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητι-

κής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 

ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κά-

ποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρι-

σης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοι-

νή εκκαθάριση από την αρμόδια Τπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μη-

τρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγω-

νισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο 

Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδα-
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πών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πι-

στοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έ-

δρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

 δ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην Ένωση.  

 

Εάν σε κάποια Φώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγ-

γραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υ-

πεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. την κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώ-

νεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 

των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. 

2. Σα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρω-

μένα από το Τπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγό-

ρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χά-

γης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα 

ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το 

Ν.4250/26.3.2014 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέ-

ρουν κυρώσεις.  

 

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπι-

στευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 

έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτι-

κού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπι-

στευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή ε-

μπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χα-

ρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. ε αντίθετη περίπτωση θα 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Σο δικαίωμα 

πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με 

τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, δι-

ορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο-

γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθω-

ση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυ-

τήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των 

προσφορών. 

7.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του 

Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θε-
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ωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρό-

σκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζη-

τούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 

Τπηρεσίας,  (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέ-

χονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 180 από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, 

εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. ε κάθε περίπτωση οι 

προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). υνεπώς, για την 

αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις 

προσφερόμενες τιμές. Τπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του 

Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των 

οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. 

 την περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότι-

μες. την περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οι-

κονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμο-

δίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων 

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

11. Σα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την διαβίβαση 

της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών 

θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τα οποία θα πρέπει να είναι 

απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες του 

Νοσοκομείου ή στο Σμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα 

και ευθύνη του Προμηθευτή. Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη 

από την Τπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. ε περίπτωση 

εκπρόθεσμης παράδοσης, ισχύουν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 207 του 

Ν.4412/2016, αντίστοιχα. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΣΙΜΨΝ 

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovo-

γράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην κατα-

χώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολό-

γησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 

εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 

από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμ-

βάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 

1.  Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός 

του αναλογούντα ΥΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

3.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ - ΕΓΓΤΗΕΙ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι 

αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός 20 ημερών, από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του 
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άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Σα δικαιολογητικά αυτά 

προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου. τη συνέ-

χεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύμβαση. 

4.  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το ΥΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.  

5.  ε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύ-

ρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του 

Διοικητικού υμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.  

6.  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκ-

πρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμ-

βασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην 

ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη 

αυτής.  

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος.  

Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής νέος προμηθευτής η ισχύς 

της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΕΝΣΑΕΙ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατα-

κυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέ-

τασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ί-

σου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Σο ποσοστό του παρα-

βόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής 

απόφασης των Τπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Τποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων. 

ΑΡΘΡΟ 8o  

ΠΛΗΡΨΜΗ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ε-

νταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου. 

Φρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέ-

πονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
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πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώ-

σεων.  

ε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-

μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΥΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΙ-

ΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ ΑΡΦΨΝ».  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστο-

λή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου 

και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων 

μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς 

και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 

προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου 

(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Υ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΤ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Τ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,06%, Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», 

που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% 

(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού). 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%. 

Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρ-

χή. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΚΑΝΟΝΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στους παρακάτω φορείς:  

 Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών info@acci.gr 

 Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης root@ebeth.gr 

 Επιμελητήριο Καστοριάς kastcham@otenet.gr 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι 

και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

 

Σα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

                                                                                                  

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

 ΑΝΣΨΝΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΙΔΨΝ - ΠΟΟΣΗΣΕ 

 

Α/Α Κατηγορία / Περιγραφή Είδους 
Μονάδα Μέτρη-

σης 
Ποσότητα 

Επιμέρους 

Προϋπο-

λογισμός  

με ΥΠΑ  

σε ευρώ 

1) 
Τγρό Οξυγόνο, έξοδα διαχείρισης αυτού 

και ενοικίαση δεξαμενής 
  

67.852,80 
1.1. 

Προμήθεια υγρού οξυγόνου σε δεξαμενή 

χωρητικότητας 3.000 lt περίπου 
m3 37.500 

1.2. Έξοδα διαχείρισης υγρού οξυγόνου m3 37.500 

1.3. 
Ενοικίαση δεξαμενής  χωρητικότητας 

3.000 λίτρων περίπου  

Τπηρεσία / Μή-

να 
12 

2) ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Ε ΙΔΗΡΟΥΙΑΛΕ   

4.162,46 

2.1. Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες μέχρι 1 m3 m3 45 

2.2. Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες από 1,5 m3 m3 20 

2.3. Αέριο Οξυγόνο σε φιάλη των 2 m3 m3 80 

2.4. Αέριο Οξυγόνο σε φιάλη των 10 m3 m3 150 

2.5. Διοξείδιο του Άνθρακα σε φιάλη των 6 m3  m3 1 

2.6. Έξοδα εμφιάλωσης τεμάχια 296 

 

 

υνολικός Προϋπολογισμός με ΥΠΑ 24% 

 

72.015,13 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων ειδών (κατηγορία 1 και 2) ή για το σύ-

νολο των ειδών που περιλαμβάνει μια μόνο από τις επιμέρους κατηγορίες του πίνακα (μόνο υγρό 

οξυγόνο ή μόνο αέρια σε σιδηροφιάλες). 

 

Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των 

αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. 

Σο Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της 

προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν 

στη διάρκεια της σύμβασης. 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Ο εφοδιασμός του Νοσοκομείου με οξυγόνο, που χρησιμοποιείται για θεραπεία ή νοσηλεία των α-

σθενών, καθώς και λοιπών ιατρικών αερίων. 

 

2. ΤΣΑΗ  

την παρούσα προδιαγραφή περιλαμβάνεται οξυγόνο (Ο2) υγροποιημένο σε πολύ χαμηλή θερμο-

κρασία. Σο οξυγόνο ως προς τη σύστασή του πρέπει να πληροί τους όρους της ισχύουσας Ελληνι-

κής Υαρμακοποιίας. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε Ο2 είναι 99%. Επίσης περιλαμβάνονται ιατρικά αέ-

ρια τα οποία διακινούνται σε φιάλες. 

3. Οι διαγωνιζόμενοι που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο μειοδότης 

είναι υποχρεωμένος έπειτα από σχετική αυτοψία να εγκαταστήσει δεξαμενές υγρού οξυγόνου, ιδιο-

κτησίας του, έναντι μηνιαίου μισθώματος, στο χώρο που ήδη σήμερα λειτουργούν δεξαμενές υγρού 

οξυγόνου, που έχει εγκαταστήσει ο υπάρχων χορηγητής, σύμφωνα με τα παρακάτω:  

i. Η εγκατάσταση του συστήματος της δεξαμενής υγρού οξυγόνου θα πρέπει να ικανοποιεί 

πλήρως τις απαιτήσεις της Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 2491/86 όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ13/403/25-

8-88 απόφαση του Τπουργού ΠΕ.ΦΨ.ΔΕ. 

ii. Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα φέρει διπλά τοιχώματα με εσωτερική μόνωση κενού και περ-

λίτη. Σο εσωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με ανοξείδωτα χαλυβδοελάσμα-

τα ειδικά για αποθήκευση ρευστών σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (για το οξυγόνο -182,97°C). Σο 

εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοελάσματα ST 37,2 χρωσμένα 

εξωτερικά με διαδοχικές στρώσεις κατάλληλων χρωμάτων, με τελική στρώση λευκής απόχρωσης. Η 

χωρητικότητα των δεξαμενών θα είναι 1.200 έως 12.000 lit υγρού οξυγόνου περίπου , ώστε να εξα-

σφαλίζει την αυτονομία παροχής οξυγόνου. 

iii. Η ονομαστική πίεση λειτουργίας της δεξαμενής θα είναι κατ’ ελάχιστον 1Ο BAR και πίεση δο-

κιμής 24 BAR. Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με όργανο ένδειξης της πίεσης της αέριας φάσης του 

υγρού οξυγόνου, με δείκτη στάθμης του υγρού οξυγόνου και του περιεχόμενου στη δεξαμενή υγρού 

οξυγόνου, καθώς και με όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ενδείξεων και ασφαλείας που κατ' 

ελάχιστον αναφέρονται στο παράρτημα της Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 2491/86. 

iv. Ο εξατμιστής θα είναι κατάλληλα υπολογισμένος ώστε να εξασφαλίζει την επαρκή  εξάτμιση, 

για όλες τις κρατούσες στην περιοχή εγκατάστασης θερμοκρασίες περιβάλλοντος, της απαιτούμε-

νης ποσότητας οξυγόνου κατά τις αιχμές της μέγιστης ζήτησης και να αντέχει στις δημιουργούμενες 

πιέσεις. 

v. Σα όργανα λειτουργίας ενδείξεων και ασφαλείας του συγκροτήματος θα είναι κατασκευασμέ-

να από κατάλληλο κράμα ορείχαλκου κατάλληλης ονομαστικής πίεσης. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρη σχέδια και Prospectus του συγκροτήματος 

(δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων, κλπ.) καθώς και τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχου από τους έγκυρους διεθνείς οργανισμούς LOYD'S, BUREAU, 

VERITAS, TUV ή άλλους τέτοιους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, επίσης θα πρέπει να 

προσκομίσουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νoμοθεσία (ΕΟΥ) πιστοποιητικό  

 

vi. καθαρότητας υγρoύ oξυγόνoυ, κατάλληλου για ιατρική χρήση από πρόσφατη παραγωγή. 

vii. Ο χορηγητής υγρού οξυγόνου είναι υποχρεωμένος να συνδέσει το συγκρότημα ης δεξαμε-

νής υγρού οξυγόνου με το ήδη υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων του νoσοκoμείoυ. Οι προδιαγραφές 

κατασκευής, ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος της δεξαμενής θα είναι σύμφωνα  με το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο  ΕΝ737  

viii. Ο προμηθευτής που θα εγκαταστήσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου είναι 

απολύτως υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του, για την αδιάλειπτη τροφοδοσία με 

οξυγόνο του Νοσοκομείου και για τη σωστή και ασφαλή τροφοδοσία της δεξαμενής με υγρό οξυγό-

νο. Είναι απολύτως υπεύθυνος να συντηρεί και να ελέγχει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυ-

γόνου με δικά του έξοδα και δικούς του τεχνικούς, τουλάχιστον, μία φορά τον μήνα, υπογράφοντας 

σε ειδικό βιβλίο συντήρησης. Ακόμη είναι υποχρεωμένoς να διατηρεί τεχνική κάλυψη όλο το 24ωρο 

για όλα τα νοσοκομεία που ανήκουν στη 3η Τγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας. Για τις έκτακτες πε-
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ριπτώσεις βλαβών που πιθανόν να δημιουργούσαν πρόβλημα στην ομαλή τροφοδοσία του Νοσο-

κομείου με οξυγόνο και σε τυχόν ατύχημα, ο χορηγητής υποχρεούται στην άμεση επέμβαση εντός 3-4 

ωρών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί. Συχόν απώλεια του αερίου από βλάβη οργάνου της δεξαμε-

νής θα επιβαρύνει το χορηγητή,  και όχι τα νοσοκομεία. 

ix. ε καμιά περίπτωση τα νοσοκομεία δεν θα φέρουν ευθύνη από οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχη-

μα παρουσιαστεί στο συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου. 

x. την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν ρητά και δεσμευτικά το 

χρόνο παράδοσης σε λειτουργία της εγκατάστασης δεξαμενής υγρού οξυγόνου μετά την αποξήλω-

ση της υπάρχουσας εγκατάστασης. Είναι ευνόητο ότι ο χορηγητής που θα αναδειχθεί από τον πα-

ρόντα διαγωνισμό, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τους υπευθύνους του κάθε νοσοκομείου 

σχετικά με το χρόνο και τις διαδικασίες αποξήλωσης των δεξαμενών που λειτουργούν με βάση τις 

συμβάσεις που λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε κάθε νοσοκομείο, ώστε η εγκατάσταση των νέων δε-

ξαμενών να γίνει ομαλά χωρίς να επηρεαστεί η τροφοδοσία των νοσοκομείων εξ αιτίας ενδεχόμενης 

αλλαγής χορηγητή. Ακόμη πρέπει να δεσμευτούν να τροφοδοτούν το Νοσοκομείο με υγρό οξυγόνο 

σε έκτακτες περιπτώσεις το ταχύτερο με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση της εταιρεί-

ας και μ' όποιον τρόπο κρίνει αυτή προσφορότερο.  

Π.χ. (εγκατάσταση διπλών δεξαμενών κ.λ.π.) ώστε σε καμιά περίπτωση να μην υπάρξει πρόβλημα 

επάρκειας οξυγόνου στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Οι δεξαμενές και τα όργανά τους θα πα-

ραμένουν στην κυριότητα του χορηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα λειτουρ-

γούν μ’ ευθύνη του. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης ο χορηγητής υποχρεούται 

ν’ αποξηλώσει και ν’ απομακρύνει τις δεξαμενές εντός δυο ημερών απ’ την έγγραφη ειδοποίησή του. 

xi. Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται σε τιμή / Lit σε ΕΤΡΨ χωρίς ΥΠΑ καθώς και το πο-

σοστό ΥΠΑ στο οποίο υπάγεται το είδος. 

 την προσφορά για το υγρό οξυγόνο θα αναφέρονται ξεχωριστά οι τιμές για το υγρό οξυγό-

νο, το ενοίκιο των δεξαμενών και τη μεταφορά του. 

την προσφορά των ιατρικών αερίων θα αναφέρεται η τιμή προσφοράς ανά μονάδα 

προσφερομένου αερίου, το ενοίκιο των φιαλών, τα μεταφορικά φιαλών.  

xii. Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, αφού εγκαταστήσει τη δεξαμε-

νή μ’ ευθύνη κι επιβάρυνσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από κάθε νοσοκομείο, θα καταθέσει βε-

βαίωση ανάληψης ευθύνης για την καταλληλότητα και την ασφάλεια της δεξαμενής. 

xiii. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να ενημερωθούν μ’ ευθύνη τους (σε συνεννόη-

ση με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε νοσοκομείου) για τους χώρους εγκατάστασης των δεξαμε-

νών πριν την υποβολή της προσφοράς και να το δηλώσουν υπεύθυνα στην προσφορά τους. 

xiv. Ο ανάδοχος – προμηθευτής είναι υποχρεωμένος , χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκο-

μείου, να προσκομίζει τα κάθε φύσης κρυογόνα στον χώρο του συγκροτήματος μαγνητικού συντο-

νισμού και να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και μέσα ασφαλή και οικονομική μετάγγιση τους 

στα αντίστοιχα μηχανήματα (όπου αυτά υπάρχουν). Προς τούτο οφείλει να συνεργάζεται έγκαιρα με 

δική του μέριμνα και ευθύνη, με την εκάστοτε συμβεβλημένη συντηρήτρια εταιρία του συγκροτήματος 

με το Νοσοκομείο 

4. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα σε δήλωση του Ν. 1599/ 96 ότι πλη-

ρούνται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων ιατρικών αερίων κι εν γένει πεπιεσμένων αε-

ρίων καθώς κι οι όροι διακίνησης, αποθήκευσης κι ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους, όπως 

καθορίζονται απ’ την υπ’ αρ. 10451/ 929/ 88 Απόφαση του Τπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και 

Σεχνολογίας όπως ισχύει σήμερα.  

5. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ.  

 Οι παραγωγοί ιατρικών αερίων υποχρεούνται να έχουν άδεια δυνατότητας παραγωγής κι 

εμφιάλωσης ιατρικών αερίων που xoρηγείται από τον ΕΟΥ ο οποίος ελέγχει αρμοδίως και τις εγκα-

ταστάσεις τους. Oι συμμετέχοντες στo διαγωνισμό θα πρέπει με την τεxνική τους προσφορά να δη-

λώσουν τα εργοστάσια παραγωγής κι εμφιάλωσης ιατρικών αερίων καθώς και τον τόπο εγκατά-

στασής τους. Θα πρέπει να προσκομίσουν σxετικό έγγραφο τoυ ΕΟΥ που να βεβαιώνει ότι τα εργο-

στάσια παραγωγής κι εμφιάλωσης ιατρικών αερίων έχουν τη σxετική άδεια της αρμόδιας Aρxής, η 

οποία θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά. Θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του νοσοκο-

μείου με oξυγόνo ενός 24ωροu από της ειδοποιήσεώς τους καθώς και κατά τη διάρκεια των αργιών 

σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις.  

  Οι φιάλες που διακινούνται θα πρέπει να φέρουν τη χρωματική κωδικοποίηση για το διαχωρισμό 

του περιεχομένου τους ανάλογα με το είδος του ιατρικού αερίου. 
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5. EΛEΓXΟI. 

6.1  Ο έλεγxoς της καθαρότητας και καταλληλότητας του Οξυγόνου περιοδικά, διενεργείται με ευ-

θύνη του νοσοκομείου, με δείγματα που αποστέλλονται στoν ΕΟΥ, κατόπιν συνεννοήσεως με τα ερ-

γαστήρια του ΕΟΥ για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών. Σα δείγματα και τα έξοδα ελέγχου βαρύνουν 

τον προμηθευτή.  

6.2.  Ο χορηγητής έχει την υποχρέωση της διατήρησης αποθέματος ασφαλείας εντός των δεξαμε-

νών 

6.3.  Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη συνεργείου τεχνικής κάλυψης στη Θεσ/νίκη. 

6.   Οι παραδόσεις των ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της διακήρυξης θα γίνο-

νται στους χώρους των νοσοκομείων με ευθύνη και έξοδα των χορηγητών, για μεν το υγρό οξυ-

γόνο στις αντίστοιχες δεξαμενές, ενώ για τα λοιπά ιατρικά αέρια στις αποθήκες των νοσοκομείων. 

7. Θα κατατεθεί επί ποινή απόρριψης στην τεχνική προσφορά φύλλο συμμόρφωσης προς τις τε-

χνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της διακήρυξης. το φύλλο συμμόρφωσης οι 

προσφέροντες θ’ απαντούν αναλυτικά σε κάθε ζητούμενη προδιαγραφή κι ειδικό όρο παραπέ-

μποντας αν χρειαστεί σε τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους. Μονολεκτικές απαντήσεις όπως «ναι» 

ή «συμμορφούμεθα» κλπ θα έχουν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς ως αόριστη. 

8. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 

Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω πιστοποιητικά:  

9.1.    Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Υ. για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ 

της διακήρυξης. 

9.2. Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγής και διακίνησης υγροποιημένων αερίων. 

9.3. Πιστοποίηση σύμφωνα με την Ε3/833/99 Απόφαση. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

Ονομασία Σράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΣΚ FAX) …………        Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

ΕΤΡΨ …………………………………. 

 

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡ………………………………….. 

ΕΤΡΨ …………………………… 

 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΤΡΨ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με 

Α.Υ.Μ…………………….και  Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή της 

στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………                           για την προμήθεια  

………………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορ-

ρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολι-

κά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύ-

ον τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρε-

σίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας. 

16PROC005515623 2016-12-06

ΑΔΑ: ΩΒ5Ω4690ΒΥ-Η12



ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ  ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Ονομασία Σράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Σ.Κ. fax)             

                                                         

                                                                    Ημερομηνία έκδοσης…………… 

                                                                    ΕΤΡΨ ……………………………. 

Προς  

Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΜΑΤΡΙΨΣΙΗ- 

ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΚ 52 100 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ  ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡ. ……………..….…… ΕΤΡΨ ………….… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκ-

κλητα και ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του πο-

σού των ΕΤΡΨ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υπο-

χρέωση μας, υπέρ της εταιρείας………………………………………………………….με 

Α.Υ.Μ…………………… 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 

όρων τη με αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια 

……………………………… (αρ. διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του 

…………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Υ.Π.Α. αξίας 

…………..… ΕΤΡΨ αυτής.  

- Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 

- ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου.  

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την 

επιστροφή της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζα μας.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………….. 

 

την Καστοριά σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το 

……………………………………………………,   που   εδρεύει   στ   ………………………………, νόμιμα εκ-

προσωπούμενο από τ………………………………………………………….., που χάριν συντομίας θα κα-

λείται "ΕΡΓΟΔΟΣΗ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… 

ΣΚ …………., τηλ. …………………, ΑΥΜ …………………, Δ.Ο.Τ. ……………………………….   εταιρία 

με την επωνυμία ……………………………………………. που   εκπροσωπείται   νόμιμα   από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής,  χάριν συντομίας θα καλείται "ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ". 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Σις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Σην υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 

Γ) Σην από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

Δ) Σην υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.. του  Νοσοκομείου σύμ-

φωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για τα αναγρα-

φόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ……………………………………………………  

1.2. Σο υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά του 

Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΣΟΠΟ  ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

2.1. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από την……………..………..… έως 

την………………………………   Σο Νοσοκομείο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου, 

να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης μέχρι ……………. από την λήξη της. Η σύμ-

βαση μπορεί να παραταθεί για δέκα (10) μήνες ακόμη,  εφόσον συμφωνήσει ο προσφέρων. 

την περίπτωση αυτή ο προσφέρων υποχρεούται να μεριμνήσει για την παράταση, αντιστοί-

χως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  

 Εάν κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής νέος 

προσφέρων η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 
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2.2.  Σα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε ………….. ημέρες από την διαβίβα-

ση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των 

υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου,, τα οποία θα πρέπει 

να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες του 

Νοσοκομείου ή στο Σμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα 

και ευθύνη του Προμηθευτή.  

2.3.  ε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης 

των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 206 του Ν.4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 

του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 207 του 

Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, 

κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου. (άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 

2.4.  Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Τπηρεσία, 

συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να 

παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της 

καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα 

προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του 

Προμηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής 

2.5.  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης 

τον αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Τ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΚΤΡΨΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

3.1.  Με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, o 

Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ 

αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε 

ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά 

από αίτησή του. 

3.2.  Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύμβαση, εφόσον: 

3.2.1. Σο υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. 

3.2.2. υντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3.4.  τον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016. 

3.5.  ε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της 

σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 

Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209  του Ν.4412/2016.  

3.6.  ε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως 

μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
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βάρος του προμηθευτή, τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία 

που ορίζει το άρθρο αυτό. 

3.7.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για 

κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την 

κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

3.8.   Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να 

μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη 

λήξη αυτής.  

 ε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα 

μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι 

απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση 

κοινοπραξίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΕΓΓΤΗΕΙ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

ύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή  τ… 

……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.), με χρόνο ισχύ-

ος έως την ……….-201…. ε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο χρό-

νος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.  

4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση 

της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

5.1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, 

όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

5.2. Η πληρωμή θα γίνεται μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών  και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει 

περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 

οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις 

αρίθμ. Πρωτ. ………………………………………………………………………….αναλήψεις 

υποχρέωσης και δεσμεύσεις πίστωσης, την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των 

τιμολογίων και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομι-

κών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 

5.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου. 
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5.4. Φρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

5.5. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

5.6. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων.  

5.7. ε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΥΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 

«ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ ΑΡΦΨΝ».  

5.8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-

κτικού υνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 

εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση 

της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του 

Ν. 4412/2016.. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται 

σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

5.9. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις  

i. ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Υ.Π.Α. και κάθε άλ-

λου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΤ6α/Γ.Π./οικ. 

36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

ii. ποσοστό 0,06%, Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατά-

ξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχι-

κής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος 

χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

iii.  Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο  προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 

4%.  

a. Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκομείο έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις, 

ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού: 

α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού. 

β) Να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υ-

παλλήλων του Νοσοκομείου ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, 

υπερβολική ζέστη κ.λ.π.). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 
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7.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση 

του υπό προμήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ψς ανωτέρα βία νοείται 

κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έ-

στω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο 

στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

7.2. ε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα 

είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το ανα-

φέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ε 

περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να ε-

πικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υπο-

χρεώσεων.  

7.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υπο-

χρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Σροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγ-

γράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση 

του Διοικητικού υμβουλίου του Νοσοκομείου.  Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπό-

σπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη 

του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι 

διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ - ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

9.1.  Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή και αφορά (ενδει-

κτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση 

της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό υμβούλιο 

του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Σο Δ.. 

αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστο-

ποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτή-

σεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί 

την απόφαση του Δ.., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά 

προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

9.2.  Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ 

αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ 

ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

9.3.  Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 

…………. διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δη-

μοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει 

την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη 

σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 
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 ε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα 

οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσο-

κομείο έλαβε ένα (1) αντίγραφο, ενώ το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για το Νοσοκομείο  ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

 

 

 

 (Τπογραφή)  (Τπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο  

Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο  

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου  

Σαυτότητας: 
 Σηλ:  

Σόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Σαχυδρο-

μείου (Εmail): 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της  

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου: 

1)  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

2)  υμμετέχω στον συνοπτικό διαγωνισμό του Γ.Ν. ………………………… για την προμήθεια …………………………………. 

3)  Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις, 

6)  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από δια-

γωνισμούς, με αμετάκλητη Τπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

8)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 

9)  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου 

 

Ημερομηνία:  

  

 Ο/Η Δηλ……… 

 

 

 

 (Τπογραφή) 

 

 

(1)  Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2)  Αναγράφεται ολογράφως.  

(3)  Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4)  ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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