
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ 8475/2016 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
21/12/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22/12/2016 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79571000-7 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.916,29 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 3.616,20 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΤΗΣΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 9/12/2016 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ  Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄) 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄) 

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)  

16PROC005540723 2016-12-09

ΑΔΑ: 7Κ7Σ4690ΒΥ-9ΓΓ



 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι-

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

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

διατάξεις» 

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

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

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

1.5 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

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

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

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.7 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 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 Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υπο-

βοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.8 Του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι-

κών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος 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. Την υπ’ αριθμ. 5804/4-12-2014 (ΦΕΚ 3261/Β΄/4-12-2014) κοινή υπουργική απόφαση των Υ-

πουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που αφορά στην έγκριση του 

Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων, έτους 2014. 

2.3. Την υπ΄αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/Β΄/31-12-2014) Υπουργική Απόφαση περί Ορισ-

μού Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών 

και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγ-

κρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών. 

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

κεδονίας περί εκτέλεσης και Εφαρμογής του ΠΠΥΦΥ έτους 2014 της Κεντρικής Υπηρεσίας και 

των φορέων αρμοδιότητας 

2.5. Τις υπ’ αριθμ. 10/22-10-2013 (θέμα 1ο) και 41/3-12-2010 (θέμα 38ο) αποφάσεις της Επιτρο-

πής Προμηθειών Υγείας, που συνέταξαν αρμόδιες επιτροπές, περί έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών του διαγωνισμού. 
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2.6. Την υπ΄αριθμ. 8474/08-12-2016 (ΑΔΑ 7ΣΒ14690ΒΥ-354) ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση 

πίστωσης. 

2.7. Την υπ΄αριθμ.  56/17-05-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέρ-

γειας του διαγωνισμού. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάθεση Τα-

χυδρομικών υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. 

Ο συνολικός  προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των  2.916,29€ χωρίς ΦΠΑ ή 

3.616,20€ με Φ.Π.Α.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  22-12-2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 μ.μ. στον χώρο του 

Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή.   

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 

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

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

Προμηθειών του Νοσοκομείου, επί αποδείξει1, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, εντός της προθεσ-

μίας.  

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

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

εύθυνση Μαυριωτίσσης Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2467350626, 2467350621, μέχρι τη Τετάρτη 21-12-

2016 και  ώρα 14:00 (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

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

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

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

ποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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 προκε-

ιμένου 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 «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

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

γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

                                            
1
    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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3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις:  

α.  Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

1. Υπεύθυνη 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 Δ΄. Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων 

τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσ-

φορών (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 Συμβουλίου 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  Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) 

μήνας μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

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

σώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

 

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 

τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 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 αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. 

Παραδόσεις, Συμβάσεις, 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 και γ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα 

τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών.  

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 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του ο-

ποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 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. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 

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

τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδι-

αγραφές του παραρτήματος Β’. 

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

σεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς 

και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.  

 Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγον-

ται οι υπό ανάθεση υπηρεσίες και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

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

σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και ο-

ποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου για τις παρε-

χόμενες υπηρεσίες μέχρι την οριστική παροχή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή το-

υς. 

Σύμφωνα 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 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφο-

ράς. Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ 

αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

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 ελέγχον-

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

i. Τα 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.  
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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)  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 υ-

ποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικου-

ρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής το-

υς 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 δικασ-

τικής 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 κατασ-

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

λογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 

του ιδίου άρθρου. Τα 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)   Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)  Τα 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 

καταστάσεις  και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδι-

κής εκκαθάρισης 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 συνεται-

ρισμούς, 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.  
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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 Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητ-

ρώο 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-

πών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πισ-

τοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδ-

ρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

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

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην Ένωση.  

 

Εάν σε κάποια Χώρα 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 υπε-

ύθυνη 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. Στην 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. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρω-

μένα από το Υπουργείο 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  επι-

φέρουν κυρώσεις.  

 

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

τευτικού 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 εμπισ-

τευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμ-

πορικά 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. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το 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).  
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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 καθα-

ρογραμμένη 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, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρο-

ύσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομί-

μως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 

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

Υπηρεσίας,  (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 ημερών 

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 μονομερώς, μετά από απόφαση του Δ.Σ, πριν από τη λήξη 

της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 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. Σε 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 αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

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

αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις 

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

Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο 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. 

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

μες. Στην 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. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

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  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

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

του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο 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  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

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

βάσει της τιμής 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 

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. Τα 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 Συμβούλιο του Νοσοκομείου.  Στη συ-

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

4.  Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, 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 ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.  

5.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσ-

τηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 

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

κητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβ-

λεπόμενες 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  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος.   

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

παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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. Το ποσοστό του πα-

ραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής 
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απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o   

ΠΛΗΡΩΜΗ 

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

ταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

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

τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

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 

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.  

Σε 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» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

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 Συνεδρίου 

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

μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου , 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 Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

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

ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

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

 ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 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 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρ-

χή. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση 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). 

 

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου,  

 

 

                                                                            

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV 64110000-0 

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

 

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗ-

ΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Διακίνηση Αλληλογραφίας 

 

- φακέλων μέχρι 2 κιλά  

 

- δεμάτων άνω των 2 κιλών  

140 μηνιαίως (κατά εκτίμηση) 

 

10 μηνιαίως (κατά εκτίμηση) 

3.616,20€ 

 

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (EURO) ανά φάκελο / δέ-

μα και το βάρος αυτού για παράδοσή  του : 

 εντός της πόλης την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

 στην υπόλοιπη Ελλάδα για κατεπείγουσα παράδοση 

 στην υπόλοιπη Ελλάδα για μη κατεπείγουσα (αλλά ταχεία) παράδοση 
στο εξωτερικό 

Η συμβαλλόμενη εταιρία θα δέχεται εντολές για τη διακίνηση της αλληλογραφίας ΜΟΝΟ από τη 

Γραμματεία του Νοσοκομείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

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

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

ΕΥΡΩ …………………………………. 

 

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

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………… 

 

 

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 ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με 

Α.Φ.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. 

Το 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. 

Σε 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 Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

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

                                                         

                                                                    Ημερομηνία έκδοσης…………… 

                                                                    ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς  

Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΜΑΥΡΙΩΤΊΣΣΗΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΚ 52100 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 

 

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 ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υ-

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

Α.Φ.Μ…………………… 

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

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

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

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

…………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το 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.  

 

- Σε 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 Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ……………………..….. 

 

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

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

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

ίται "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… 

ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ. ……………………………….   εταιρία 

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

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

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 

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

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

φωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, για τα αναγραφό-

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

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

1.2. Η υπό ανάθεση υπηρεσία θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

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

του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

την………………………………..  

2.2.  Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στον χώρο της γραμματείας του Γ.Ν. Καστοριάς 

2.3. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνεται μέσω της καταχώ-

ρησης των διακινούμενων φακέλων στο βιβλίο ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ που τηρείται στην Γραμματεία 

του Νοσοκομείου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν  από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
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επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 

3.2.  Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

. α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

 β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

 γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες αφορούν 

στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκειας και τις 

εγκεκριμένες παραστάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

3.3.  Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται  από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

3.4.  Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρο-

ύσας 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 Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως 

την ……….-201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο χρόνος ισχύος 

της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.  

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλα-

βή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαι-

τήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

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  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

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

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

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

τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο 

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

υποχρεώσεων.  

Σε 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» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

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

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

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

διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου , 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 Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις  

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

λου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 

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

 ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 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. 

  Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο    προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 

8%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

6.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη  παράδοση της υπό ανάθε-

σης υπηρεσίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγο-

νός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη 

λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδο-

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

6.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος 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. Σε 

περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επι-

καλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχ-

ρεώσεων.  

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

Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώ-

σεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  
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ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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

του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσ-

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

του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου και γ) οιι διε-

υκρινιστικές του επιστολές. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

8.1.  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 Αναδόχου και αφορά (ενδεικτι-

κά) 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 Συμβούλιο 

του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. α-

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

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

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

απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς ε-

πίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

8.2.  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. 

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

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

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκ-

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

τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Σε 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 Ανάδοχος. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για το Νοσοκομείο  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

 (Υπογραφή)  (Υπογραφή)  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  (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)  

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο  

Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο  

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου  

Ταυτότητας: 
 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρο-

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)  Συμμετέχω 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 Υπουργική 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……… 

 

 

 

 (Υπογραφή) 

 

 

(1)  Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία 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)  Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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