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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
3η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                              ΑΔΑ: ΒΖΦΠ4690ΒΥ-ΑΜΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 5 Νοεμβρίου 2014     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης    

Ταχ. Κώδικας : 52 100 Καστοριά 

Πληροφορίες : Τολιάδου Ελευθερία  
Τηλέφωνο : 24673 50621, 50626                   

Fax : 24673 50657                                              

E-mail : prom1@kastoriahospital.gr            
 

 

Διακήρυξη υπ΄αριθ. 8911/2014 

 

Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια  

Ειδών Ιματισμού, Ένδυσης και Υπόδησης από το ΠΠΥΥ 2012 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς έχοντας υπόψη: 

1) Τον Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄19/1995) 

2) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 150/2007).  

3) Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/2005), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 

3370/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 175/2005) και 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 25/2007) 

4) Τον Ν. 3861/2010, (άρθρο 2), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις» 

5) Το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

6) Την υπ’ αριθμ. 3567/9-05-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών, 
Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

(Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2012 

7) Την υπ’ αριθμ. 6881/3-10-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοιν. 
Αλληλεγγύης «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών 

και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012» 
8) Την αριθμ.11/08-06-10 (ΘΕΜΑ 2Ο) εγκριτική απόφαση περί τεχνικών 

προδιαγραφών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας  

9) Τον Ν. 3918/2011, άρθρο 13, περί απορρίψεως των οικονομικών προσφορών που 
είναι ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ 

10) Τον Ν. 4052/2012, άρθρο 14, παρ. 7, (ΦΕΚ/41 Α/1-3-2012) περί σύγκρισης των 

τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της 
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα 

προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό 

11) Την υπ' αριθ. 114/18-06-2014  απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού για την προμήθεια  ειδών ιματισμού- 
ένδυσης –υπόδησης με προϋπολογισμό 12.321,82 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 

προμήθεια Ειδών Ιματισμού, Ένδυσης, Υπόδησης, όπως αναλυτικά αναγράφεται 
στο παράρτημα Α’  που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, για τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου Καστοριάς για ένα έτος,  προϋπολογισμού 12.321,82€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των ζητούμενων 
ειδών. 

 

 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

25 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

2014 

Τρίτη 
11.00 
π.μ. 

 

Οι Προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στο Γραφείο Προμηθειών  

του Νοσοκομείου (Μαυριωτίσσης – Καστοριά Τ.Κ. 52 100 τηλ. 24673 50626, 50621), 
μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 24η Νοεμβρίου 

2014 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 14.30 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά 

κατατίθενται ή αποστέλλονται). 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,  είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 
π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από 

πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου στους ΚΑΕ 1139, 1528, 
1529 και 1531. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 
 

 

Ο Διοικητής 
 

 

 
Ορφανός Γεώργιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

CPV 

ΟΜΑΔΑ/ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Σ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΙΔΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ 

1 

19200000-8 

Υφάσματα 
και Συναφή 

Είδη 
6.354,18€ 

Ύφασμα για 
σεντόνια 
χρώματος 
λευκού 

860055 Μέτρα 250 719,24 

2 

Ύφασμα για 
σεντόνια 
χρώματος 
πράσινου 

860032 Μέτρα 150 431,55 

3 

Ύφασμα για 
στολές 

χρώματος 
λευκού 

(ποπλίνα) 

860042 Μέτρα 235 849,52 

         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ            2.000,31 
 

  

4 

39512000
-4 

Κλινοσκεπά- 
σματα 

3.167,00€ 

Κουβέρτες 
βαμβακερές 

(πικέ) 
860001 Τεμάχια 100 1.205,40 

5 
Σεντόνια 
έτοιμα 

860021 Τεμάχια 250 1.915,73 

        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ             3.121,13 

6  39516120
-9 

Μαξιλάρια      
800,00 € 

Mαξιλάρια 860007 Τεμάχια 120 779,33 

        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ                779,33 
 

  

7 

18000000
-9 

Είδη και 
εξαρτήματα 
ρουχισμού, 
υπόδησης, 
αποσκευών                    
6.354,18 € 

Στολές 
χειρουργείου 

πράσινες 
860086 Τεμάχια 60 918,81 

8 

Ρόμπες  
χειρουργείου 
με κορδόνια 

πράσινες 

860090 Τεμάχια 80 1.161,12 

9 
Ζακέτες 
πλεκτές 
ανδρικές 

860094 Τεμάχια 12 245,75 

10 
Ζακέτες 
πλεκτές 

γυναικείες 
860066 Τεμάχια 90 1.865,30 

11 Σαμπώ Λευκά                             860031 Ζεύγη 150 1.808,10 

12 
 

Σαμπώ 
πλαστικά 

χειρουργείου 
860096 Ζεύγη 18 324,35 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ        6.323,43€ 
  

 

 
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. Το 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την 
προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοσοκομείου. 

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 
ελληνική γλώσσα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα κατασκευής και εμπορίας των υπό προμήθεια 

ειδών. 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 

φάκελο, 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. 
2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά 

την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις:  
α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και 
άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007).  

ii. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από 

τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/2007, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, 
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

της περίπτωσης (3) του εδ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση. 
iii. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007) 

 

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
εντός του οποίου τοποθετείται σε δύο αντίγραφα η τεχνική προσφορά, η οποία θα 

περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης : 

1) Πλήρη και λεπτομερή τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, 
σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών (όπου αυτές υπάρχουν) 
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2) Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 
 

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 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 δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) ανά προσφερόμενο είδος 

Οι τιμές θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή , η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη 

λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον 
προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

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

υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γίνει σύγκριση των τιμών 

των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών 
(εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε είδη του διαγωνισμού), όπως 

καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής 

προσφορών (Ν.4052/12, άρθρο 14, παρ. 7). Οι οικονομικές προσφορές 
που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές  

απορρίπτονται (Ν.3918/11. άρθρο 13). 

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

παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών 

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

παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, 

οι προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 

αυτούς, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998, οφείλουν να 

υποβάλουν, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: 

i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 
118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα: 

 α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, 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 χρεοκοπίας (το οποίο θα αναζητηθεί 

από την υπηρεσία μας αυτεπάγγελτα)..  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
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ειδοποίησης, 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 προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε 
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 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

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 καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου 

άρθρου.  

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

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

γ) Τα νομικά πρόσωπα 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 εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, 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 (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον 

αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη 
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η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 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 ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας 

στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

δ) Οι Συνεταιρισμοί:  

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.Δ. 
118/2007. 

ε)  Οι ενώσεις 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 έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση 

θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις.  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ. 

γίνονται δεκτά μόνο  εφόσον κατατεθούν πρωτότυπα ή νομίμως 
επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. 

 

4. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 

διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ 

αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση 
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. 

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία 

του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόμενου.  

5. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον 

έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει 
αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 
15 παρ. 2 περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 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 αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 

τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο 

όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε 

κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από 

τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 

αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
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7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την 

προσφορά του. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 
από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ 

ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. 

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007. 

8. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενο είδος. 

9.  Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή βάσει 
δείγματος. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη 

αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές.  

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 

118/2007, 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. 

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 (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 

118/2007). 

 
ΑΡΘΡΟ 3o 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 
    Όλοι οι προσφέροντες πρέπει οπωσδήποτε μαζί με τις προσφορές τους να 

καταθέσουν   δείγματα  εις διπλούν. 

Τα δείγματα αυτά πρέπει να φέρουν τον κατασκευαστικό οίκο και τον κωδικό αριθμό 

του προϊόντος, την σφραγίδα της Εταιρείας, την υπογραφή του προσφέροντα, τον 
α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους.   

Τα  δείγματα θα κατατεθούν για κάθε είδος εις διπλούν και  θα γίνονται αποδεκτά 

από την Υπηρεσία μέχρι και 4 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται 

απαραίτητα στον φάκελο με τα Τεχνικά στοιχεία.  Τα δείγματα θα συνοδεύει δελτίο 

αποστολής με την ένδειξη (Δείγματα δωρεάν). 
   Τα δείγματα των ειδών που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο 

καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης για σύγκριση με τα προσκομιζόμενα.  Τα 

υπόλοιπα εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστραφούν κατά την διαδικασία του 

ελέγχου, θα επιστραφούν  μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή 
ανάθεσης με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την 
έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως 

στους ανακηρυχθέντες προμηθευτές. Αυτοί υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα στο 

χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της 

σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην 

προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 
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εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το 
νόμο κυρώσεις. 

 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός  (1) έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον 
διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 

απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την 

πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007, που 
υποβάλλονται από τον μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε 

άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για 

τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής 

τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημο-
σίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας 

του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του 

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά 
από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 

202/2005). 

2. Στους ενδιαφερόμενους δεν παρέχεται -σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 2 του Ν. 

3772/10-07-09 (ΦΕΚ 112/Α΄/2009)- δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά των πράξεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως 

την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 

Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 Ν. 2955/2001). 
 

ΑΡΘΡΟ  6Ο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης με το ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά 

την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Στην περίπτωση 
υποβολής προσφοράς για μέρος των ζητούμενων ειδών η αξία της Ε.Ε. θα 

υπολογιστεί επί του επιμέρους προϋπολογισμού του κωδικού είδους στο οποίο αφορά 

η προσφορά 
 

Για να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή ως προς το ποσό, ο κάθε 

προμηθευτής που μετέχει στο διαγωνισμό υποχρεούται να καταθέσει 
μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών δήλωση  σχετικά με τον αριθμό των 

κωδικών που προσφέρει. 

 

1. Για  την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης οι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ. 

 
Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει απαραίτητα να είναι απόλυτα 

σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα.  

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ  7Ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη, με δικά του μεταφορικά μέσα, 
στις αποθήκες της διαχείρισης υλικού του Νοσοκομείου, τμηματικά (ανάλογα με τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου)  και εντός πέντε ημερών, κατόπιν τηλεφωνικής  ή 

έγγραφης παραγγελίας, μόνον της Διαχείρισης Υλικού του Νοσοκομείου και σε 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 8.00 – 14.30).  

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, ύστερα   από σχετικό αίτημα του 

προμηθευτή που θα υποβληθεί υποχρεωτικά πριν την λήξη   του συμβατικού χρόνου 

και εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος που την δικαιολογεί   και τον αποδεικνύει   ο 
προμηθευτής και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση που η παράδοση δεν γίνει μέσα στα χρονικά περιθώρια που 

παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες  από το νόμο 
κυρώσεις. 

Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια 

επιτροπή με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ  8Ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

1. Ο προμηθευτής πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα 

υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απo τηv 
κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και απo κάθε δικαίωμα πoυ 

απορρέει απo αυτήν, με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. του Νοσοκομείου, 

ύστερα απo γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από 

αίτησή του. 

2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από 

την σύμβαση, εφόσον: 

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. 

-  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που  γίνεται σε βάρος του, πέραν της 

οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου , ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007. 

3. Σε 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 του άρθρου 27 

του Π.Δ. 118/2007.   

4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατα-
σταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετά-

θεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως 
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπό-

μενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, 

κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

14PROC002387840 2014-11-07



 11 

5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, 
ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 

Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή δεν 

μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου 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 σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη 

της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, και υπό την προϋ-
πόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοι-
χεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθε-

σία 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.). 

2. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω 
προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-

2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται 
έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται 

με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρη-

ματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξη-
μένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). 

3. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) για 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) για το χρονικό 

διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) και για τις λοιπές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο 

χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή 

(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με 
έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 

4. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Νοσοκομείο. Ο προμηθευτής 
βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκ-

φόρτωσης των ειδών. 

5. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :  

  i) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων,  
   άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50% 

  ii) Υπέρ τρίτων (άρθρο 3, Ν.3580/2007) : 2% 

    iii)  Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  
           (παρ. 3, άρθρο 238, Ν. 4072/2012 & παρ. 3,  

            άρθρο 4, Ν.4013/2011):                                                                  1‰ 

 

5.1. Επί του ποσού της πρώτης από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου 

επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 
20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

H διακήρυξη έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:  

1. Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια: 
  α. Θεσσαλονίκης  

  β. Αθηνών 

2. Εμπορικό Επιμελητήριο Καστοριάς 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www. kastoriahospital.gr). 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι 

διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του 

Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995. 

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση 

που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι 

τα Δικαστήρια της Καστοριάς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Ύφασμα για σεντόνια χρώματος λευκού  χρώματος λευκού, διπλόφαρδο, 100% 
βαμβακερό 

2 
Ύφασμα για σεντόνια χρώματος 

πράσινου πράσινου χρώματος, διπλόφαρδο, 100% 
βαμβακερό 

3 
Ύφασμα για στολές χρώματος λευκού 
(ποπλίνα) 

λεπτό και αδιαφανές, λευκού χρώματος, 
ποπλίνα 75% περίπου και 25% περίπου 
πολυεστέρας 

4 
Κουβέρτες βαμβακερές (πικέ) 
 

κουβέρτες πικέ βαμβακερές, ημίδιπλες, 
ραμμένες με πυκνή ύφανση, λευκού 
χρώματος, βάρους 345/m2. 
 

5 
Σεντόνια έτοιμα 
 

Σεντόνια έτοιμα από ύφασμα βαμβακερό 
100%, άριστης ποιότητος, με διαστάσεις 
2,50 Χ 1,60, σε χρώμα λευκό 

 

6 
Μαξιλάρια 
 

με αντιαλλεργικό εσωτερικό υλικό από 
τεχνικές ίνες και εξωτερικό κάλυμμα από 
βαμβάκι, να πλένονται στο πλυντήριο 
 

7 
Στολές χειρουργείου πράσινες 
 

Στολές χειρουργείου από ύφασμα πράσινο, 
βαμβακερό 100%, από ύφασμα πράσινο, 

βαμβακερό 100%, υποαλλεργικό και 
αντιστατικό, καζάκα με V λαιμόκοψη, πάσα 
μπροστά, κοντά κιμονομανίκια με 
μανικοκόλληση, τρεις τσέπες, πλαϊνά 
σχισίματα και μήκος περίπου 75 cm. 
Παντελόνι με λάστιχο στη μέση και ίσια 
γραμμή. Μεγέθη: S, M, L, XL, XXL 
 

8 
Ρόμπες  χειρουργείου με κορδόνια 
πράσινες 
 

Ρόμπες χειρουργείου από ύφασμα πράσινο, 
βαμβακερό 100%, με μανσέτα, με 
κορδόνια τα οποία δένουν πίσω και 
επιπλέον κορδόνι για να καλύπτουν την 
πλάτη (με περιστροφή). Μεγέθη: M, L, XL, 
XXL 
 

9 Ζακέτες πλεκτές ανδρικές 

χρώματος μπλε, σε όλα τα μεγέθη, χωρίς 
λάστιχο και μάκρος κάτω από την μέση. 
Π.χ. στο νούμερο 52 το μάκρος να είναι 
περίπου 68 εκατοστά. Σύνθεση 50% από 
μαλλί μερινό και 50% από ακρυλικό, 
ευθύγραμμη πλέξη, ομοιόμορφη, 
ισόπυκνη, χωρίς κόμπους και κορδόνια.  

Να είναι ανθεκτικές, να μη ξεχειλώνουν 
και να πλένονται στο πλυντήριο, έχοντας 
τη σχετική ένδειξη. 
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10 Ζακέτες πλεκτές γυναικείες 

χρώματος μπλε, σε όλα τα μεγέθη, χωρίς 
λάστιχο και μάκρος κάτω από την μέση. 
Π.χ. στο νούμερο 52 το μάκρος να είναι 
περίπου 68 εκατοστά. Σύνθεση 50% από 
μαλλί μερινό και 50% από ακρυλικό, 
ευθύγραμμη πλέξη, ομοιόμορφη, 
ισόπυκνη, χωρίς κόμπους και κορδόνια.  
Να είναι ανθεκτικές, να μη ξεχειλώνουν 

και να πλένονται στο πλυντήριο, έχοντας 
τη σχετική ένδειξη. 

11 Σαμπώ Λευκά                             

Σαμπό λευκού χρώματος : δερμάτινα με 
οπές, με μαξιλαράκι στο κουτουπιέ και 
επένδυση εσωτερικά με ειδική φόδρα 
αντιιδρωτική, αεριζόμενη. Ανατομικό 
αφρώδη ελαφρύ πάτο, με δερμάτινη 
επένδυση και ειδική κατασκευή για 
απορρόφηση των κραδασμών. Σόλα 
κατασκευασμένη από θερμοελαστικό, 
αντιολισθητικό υλικό. Το συνολικό ύψος 
στο πίσω μέρος να φτάνει τα 4,5 cm. 
 

12 
Σαμπώ πλαστικά χειρουργείου 
 

χρώμα πράσινο, πλαστικά  με οπές, 

κλιβανιζόμενα, αντιστατικά, άφλεκτα, 
χωρίς αλογόνο. Να διαθέτουν ανατομικό 
πέλμα, να είναι αντιστατικά σ΄ ολόκληρο 
το πέλμα, αεριζόμενα, αντιολισθητικά, να 
πλένονται σε πλυντήριο υποδημάτων και 
να αποστειρώνονται και να  αντέχουν σε 
θερμοκρασία : 100ο C νερό, 138ο C ατμό, 
140ο C ξηρό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 
Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που πρέπει 

να υποβληθούν από τους προμηθευτές. 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………………. 

 
         Ημερομηνία έκδοσης  ……………… 

 

Προς το Γ.Ν. Καστοριάς  (πλήρη στοιχεία) 
 

Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ……………………….  

για ποσό ΕΥΡΩ ………………… 

 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ …………………. για την Εταιρία ………………………………………………………….. 
οδός ………………………….. αριθμός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών, για την 

Εταιρία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  ατομικά για κάθε μία από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας 
τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών),  για τη συμμετοχή της στο 

διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του,  για την 

προμήθεια ………………………..… σύμφωνα  με την υπ’ αριθ. ………………... διακήρυξή σας. 

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω 

διαγωνισμό  απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της 

προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  στην περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας σε αυτήν. 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, 

χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 
έρευνα του βάσιμου  ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

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

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

         

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 

 

                       Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
 

Προς το Γ.Ν. Καστοριάς (πλήρη στοιχεία) 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  

 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) 
οδός  …………………….. αριθ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, 

ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., 

συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …../2009 
διακήρυξης του  Γ.Ν. Καστοριάς) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή 

η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού 

ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ 

…………………….... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση 

υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… 

…………………….. και 2) ………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, 

ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως,  να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν 

αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή 

μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η 

εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε 
ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην 

εγγύηση αυτή. 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτόσημου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.       

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ   

 
Σ   Υ   Μ   Β   Α   Σ   Η 

Προμήθειας ………………………….  (αξία ……………… €) 

Στην Καστοριά σήμερα …………. 20…, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», που εδρεύει στην Καστοριά (Α.Φ.Μ…………., Δ.Ο.Υ. 

Καστοριάς),  όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ… 

…………………………………………………………………., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας «Το Νοσοκομείο» και 

αφετέρου της ………….. εταιρίας με την επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 
…………………, Δ.Ο.Υ. ………………..)  [ή, ενδεχομένως,  της ένωσης των εταιριών 

α)…………….. …………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ…  

………………………. (οδός ……………… αριθ. …,), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την 
υπογραφή της παρούσας από τ... …………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής 

χάριν συντομίας «Προμηθευτής»,  

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

Α.  Την ………. διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ................................... 
για ένα έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……./2014 διακήρυξη αυτού. Το 

αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, η οποία λήφθηκε κατά την υπ’ 
αριθ. …………….. συνεδρίασή του, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 

Β. Την αριθμ. ………. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε 
η ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 

2012 – ΚΑΕ …… του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία της σύμβασης, από την 
έναρξης ισχύος αυτής και μέχρι 31.12.201., καθώς και η έγκριση έκδοσης 

απόφασης δημοσιονομικής υποχρέωσης  για την δέσμευση πίστωσης του 

υπολειπόμενου ποσού από τον προϋπολογισμό του 2013, όταν αυτός εγκριθεί. 

Γ. Την με αριθμ. πρωτ. ……… απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τον α/α ….. 
του βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής (ΑΔΑ: ……….) με τα οποία 
βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό 2012, ΚΑΕ …… του 

Νοσοκομείου, του ποσού των ………..€ για την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας 

………….., για το διάστημα από ……..-2014 έως ……-201.. Το υπόλοιπο ποσό των 

……….€ που αντιστοιχεί στην προμήθεια …………… από 1-01-201. μέχρι ………….-
2013 θα δεσμευτεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2015 

του Νοσοκομείου στον Κ.Α.Εξόδων, ………, όταν αυτός εγκριθεί. 

Δ. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του Π.Δ. 118/07 
 

 Το Νοσοκομείο αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους 
όρους και συμφωνίες : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

1.2. Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την 
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τεχνική και οικονομική  προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό 
τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια και η ισχύς της αρχίζει από ……………...  
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη, με δικά του μεταφορικά μέσα, 

στις αποθήκες της διαχείρισης υλικού του Νοσοκομείου, τμηματικά (ανάλογα με τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου)  και εντός πέντε ημερών, κατόπιν τηλεφωνικής  ή 

έγγραφης παραγγελίας, μόνον της Διαχείρισης Υλικού του Νοσοκομείου και σε 

εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 8.00 – 14.30).  

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, ύστερα   από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή που θα υποβληθεί υποχρεωτικά πριν την λήξη   του συμβατικού χρόνου 

και εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος που την δικαιολογεί   και τον αποδεικνύει ο 

προμηθευτής και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 
Σε περίπτωση που η παράδοση δεν γίνει μέσα στα χρονικά περιθώρια που 

παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες  από το νόμο 

κυρώσεις. 
Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια 

επιτροπή με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου, ύστερα απo γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου, εφόσον δεν 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε 

μετά από αίτησή του. 

2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από 

την σύμβαση, εφόσον: 

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. 

-  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που  γίνεται σε βάρος του, πέραν της 

οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου , ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007. 

3. Σε 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 του άρθρου 27 

του Π.Δ. 118/2007.   
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4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατα-
σταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετά-

θεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως 

χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπό-
μενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, 

κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, 
ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 

Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή δεν 
μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου 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 σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη 
της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, και υπό την προϋ-

πόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοι-
χεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθε-

σία 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.). 

2. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω 
προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-

2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται 

έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται 

με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρη-
ματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξη-

μένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). 

3. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) για 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) για το χρονικό 
διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) και για τις λοιπές περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο 

χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή 
(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με 

έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 

4. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Νοσοκομείο. Ο προμηθευτής 
βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκ-

φόρτωσης των ειδών. 

5. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις: 

  i) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων,  
   άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50% 

  ii) Υπέρ τρίτων (άρθρο 3, Ν.3580/2007) : 2% 
    iii)  Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

             (παρ. 3, άρθρο 238, Ν. 4072/2012 &  

             παρ. 3, άρθρο 4, Ν.4013/2011):                                                      1‰ 
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5.1. Επί του ποσού της πρώτης από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου 
επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 

20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, 

κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-200… εγγυητική επιστολή  τ… 
……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας του υλικού έργου (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-200… 

 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. ……………… διακήρυξης.                   

Η σύμβαση συντάχθηκε εις διπλούν και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα 
πρωτότυπο , αφού υπογράφηκε όπως πιο κάτω. 

 

                    

 
                                       ΟΙ         ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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