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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                  ΑΔΑ:  

 3
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Γραφείο  Προμηθειών  Καστοριά,   26  Μαρτίου 2014 

Πληροφορίες: Ψώρας Ζήσης  

ΤΗΛ.: 24670 55626,621 

FAX : 24670 55657 

E-mail:prom@kastoriahospital.gr 

Ταχ. Δ/νση:Μαυριωτίσσης Καστοριά  

Τ.Κ.: 52 100 

 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡIΘΜ.  2581/2014 

Πρόχειρος Διαγωνισμός 

για την Ανάθεση των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου Καστοριάς και 

των φορέων ευθύνης του, 

 για ένα έτος 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  10/04/2014 και ώρα 11.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών (Κτίριο Διοίκησης) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχυδρομικές Υπηρεσίες  

ΚΩΔΙΚΟΣ KATA CPV: 64110000-0 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  4.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ετήσια 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ       

ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες  κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδή-

ματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94    
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 

Α΄ 19/1-2-1995). 

1.2. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-

2007). 

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.5. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα  

από εμπορικές επιχειρήσεις). 

1.6. Του 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» 

1.7. Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 

2.1. 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. 

2.2. Την υπ’ αριθ. 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  

2.3. Τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που 

συγκροτήθηκε με την αριθμ. 5343/11-07-2013 απόφαση του Διοικητή και όπως διαπιστώθηκε 

δεν έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση του 

Π.Π.Υ.Υ. 2011 και έχουν εγκριθεί με την αριθμ. 83/9-12-2011 απόφαση της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας 

2.4. Την υπ' αριθ. 47/18-03-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καστοριάς, περί έγκρισης 

διενέργειας του παρόντα διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών και  των όρων διακήρυξης 

αυτού  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

για την ανάθεση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και των φορέων 

ευθύνης του για ένα έτος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοσοκομείου. 

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η δαπάνη για την ανάθεση του έργου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

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 (Μαυριωτίσσης, Καστοριά Τ.Κ. 55100 

τηλ. 24670 55626,621 αρμόδιος υπάλληλος: Ψώρας Ζήσης, μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, 
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δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014  και  ώρα 14.30 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά 

κατατίθενται ή αποστέλλονται). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην 

Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. 

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 του υπό ανάθεση έργου. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
 

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

γνήσιου υπογραφής, 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. 

γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ Π.Δ. 118/2007). 

ii. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι i) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη 

λειτουργία της επιχείρησης και ii) ότι δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού 

από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

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 

τοποθετούνται σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)  τα  τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό τοποθετούνται, εις διπλούν : 

1. Παρουσίαση της φυσιογνωμίας (PROFILE) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, για τη διαμόρφωση 

σαφούς αντίληψης περί της επαγγελματικής του δραστηριότητας και τη δυνατότητα ανταπόκρισης στην 

καλή εκτέλεση της σύμβασης. Περιγραφή της οργάνωσης, του τεχνικού εξοπλισμού - μεταφορικών μέσων 
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και των εγκαταστάσεων – υποκαταστημάτων ή συνεργαζόμενων καταστημάτων, που διαθέτει για την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

2. Κατάλογο με παρόμοια έργα που έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία από το διαγωνιζόμενο,  με 

αναφορά στην αναθέτουσα αρχή , είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα,  στην ημερομηνία 

ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, την αξία των συμβάσεων κλπ.  

3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας κατά ISO 

 

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, διαμορφωμένα ως εξής:  

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

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

υπηρεσία και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και 

ενδεχόμενης παράτασης αυτής. 

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. 

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. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές 

απορρίπτονται.  
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9.  Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη 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 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 3
Ο
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση της σχετικής 

κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Αυτός 

υποχρεούται να προσέλθει 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 

εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

 

 

Άρθρο  4o 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, αρχίζοντας από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

 
 

Άρθρο 5o 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

5.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με επιταγή, για κάθε μήνα παροχής υπηρεσιών με το ποσό, που 

αντιστοιχεί στις παραδόσεις φακέλων – δεμάτων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του μήνα, όπως 

αυτές προκύπτουν από τα αποκόμματα παράδοσης. 

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

πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

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

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο. 

5.4. Η εξόφληση γίνεται αφού υποβληθούν : 

5.4.1. Τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 

(Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π.) 

5.4.2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  

5.4.3. Κατάσταση, στην οποία αναλύονται όλες οι κινήσεις – παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια 

του μήνα  με παράθεση όλων των στοιχείων όπως ημερομηνία, προορισμός, βάρος του δέματος και 

χρέωση της κίνησης. Η κατάσταση θα συνοδεύεται οπωσδήποτε με τα αποκόμματα που αντιστοιχούν σε 

κάθε κίνηση. 

5.5. 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 αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο 

κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). 
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5.6. 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 διενέξεων, καθώς και γ) στις 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 αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, κ.λ.π.). 

5.7.1. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:   

 i) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων,    

        άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 3%  

 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‰ 

5.7.2. Επί του ποσού των παραπάνω κρατήσεων 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).  

5.8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 

άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος 8% επί των κρατήσεων. 

5.9.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 
 

 

 

Άρθρο 6o 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

6.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών, οι εγγυήσεις 

περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Το ποσό των 

εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

6.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

6.2.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υπoχρεωμέvoς vα  καταθέσει έως 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας του έργου που του ανατέθηκε, χωρίς Φ.Π.Α.  

6.2.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το 

συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.  

6.2.3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

6.3. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

6.4. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 

118/2007 (Κ.Π.Δ.). Επισημαίνεται ότι: 

6.5. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του  παραρτήματος 

Γ’. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά 

ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που 

καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.  
 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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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 Ελληνικά Δικαστήρια. 

 

 

 

Τα παραρτήματα: Α’ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), Β’ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ) και Γ’ 

(ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη, αποτελούν αναπόσπαστα 

τμήματα αυτής. 

 

 

 

 

 

Ο Διοικητής  

 

 

Ορφανός Γεώργιος 

 

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ4690ΒΥ-ΒΒΙ



 8 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Α΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV 64110000-0 

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

 

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Διακίνηση Αλληλογραφίας 

 

- φακέλων μέχρι 2 κιλά  

 

- δεμάτων άνω των 2 κιλών  

 

 

300 μηνιαίως (κατά εκτίμηση) 

 

 10 μηνιαίως (κατά εκτίμηση) 

 

 

 

4.000,00 € 

 

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (EURO) ανά φάκελο / δέμα 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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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 

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 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

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 

ανάθεση………………………………………………………………………………………………..……..… 

σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. ……………… 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 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 

για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  

 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός  

…………………….. αριθ. ……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σύμβαση, που θα 

καλύπτει την παροχή υπηρεσιών 

………………………………………………………………………………………………………… του 

Νοσοκομείου Καστοριάς, συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. 

…………… διακήρυξης του  Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 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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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

                    

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Στην Καστοριά, σήμερα ………………………………………….. 201………, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», που εδρεύει στην περιοχή Μαυριωτίσσης 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 «Ανάδοχος»,  

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Α.  Την ………. διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 

ανάθεση ................................... 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 …… – ΚΑΕ …… του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία της σύμβασης, από την 

έναρξης ισχύος αυτής και μέχρι 31.12.2014, καθώς και η έγκριση έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής υποχρέωσης  για την 

δέσμευση πίστωσης του υπολειπόμενου ποσού από τον προϋπολογισμό του 2015, 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 2014, ΚΑΕ 1311 του 

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

……..-2014 έως 31-12-2014. Το υπόλοιπο ποσό των ……….€ που αντιστοιχεί στην προμήθεια …………… από 1-01-2015 

μέχρι ………….-2015 θα δεσμευτεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2014 του Νοσοκομείου στον 

Κ.Α.Εξόδων, …., όταν αυτός εγκριθεί. 

Δ.  Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Ανάδοχος, όπως αντιστοίχως 

εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τους κατωτέρω 

αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, αρχίζοντας από την 

ημερομηνία υπογραφής της . 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

2.2. Το υπό εκτέλεση έργο θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τους ειδικούς και λοιπούς όρους της 

διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική  προσφορά του Αναδόχου, που θεωρούνται στο 

σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

3.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με επιταγή, για κάθε μήνα παροχής υπηρεσιών με το ποσό, που 

αντιστοιχεί στις παραδόσεις φακέλων – δεμάτων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του μήνα, όπως 

αυτές προκύπτουν από τα αποκόμματα παράδοσης . 

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

πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

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

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο. 

3.4. Η εξόφληση γίνεται αφού υποβληθούν : 

5.4.1. Τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 

(Π.Δ. 118/2007) 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.) 

3.4.2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  

3.4.3. Κατάσταση, στην οποία αναλύονται όλες οι κινήσεις – παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια 

του μήνα  με παράθεση όλων των στοιχείων όπως ημερομηνία, προορισμός, βάρος του δέματος και 

χρέωση της κίνησης. Η κατάσταση θα συνοδεύεται οπωσδήποτε με τα αποκόμματα που αντιστοιχούν σε 

κάθε κίνηση. 

3.5. 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 αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο 

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

3.6. 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 διενέξεων, καθώς και γ) στις 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 αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, κ.λ.π.). 

3.7.1. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:   

 i) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων,    

        άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 3%  

 iii) 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‰ 

3.7.2. Επί του ποσού των παραπάνω κρατήσεων 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).  

3.8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 

άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος 8% επί των κρατήσεων. 

3.9.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 

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

……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί 

της συvoλικής συμβατικής αξίας του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την 

……….-201… 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

5.1. Για ό,τι 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 (Π.Δ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995 κ.λ.π.). Η εφαρμογή των 

διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις 

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

5.2.  Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 

εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  

 

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 Νοσοκομείο έλαβε ένα αντίγραφο, ενώ 

το δεύτερο έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

 

 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

    ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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