ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
4ε .ΞΔ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & ΘΟΑΘΖΠ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ
ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 27-05-2019
Ρκήκα: Νηθνλνκηθνχ
Γξαθείν: Ξξνκεζεηψλ
Ξιεξνθ: Σαβνπδνχδε Ιεκνληά
Ραρ.Γ/λζε: 25εο Καΐνπ 152
Ρειέθσλν: 2553350329
Φαμ: 2553350330
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
ΑΟ. 3649/2019
Γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ κε Γάδα (CPV 33141114-2), γηα ρξνληθό
δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο (πξναίξεζε) γηα έλα επηπιένλ
έηνο, ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο
εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε) 51.865,60€ ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α, ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ
1311 ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
ΘΟΗΡΖΟΗΝ
ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ
ΞΝΒΝΙΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ
ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ
ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ
ΓΑΞΑΛΖ
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ
ΠΚΒΑΠΖΠ
ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
ΓΔΠΚΔΠΖ

Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο
Σακειφηεξε ηηκή
Ζκεξνκελία: 7ε Ηνπλίνπ 2019,
εκέξα Ξαξαζθεπή θη ψξα 10:30 π.κ.
Ζκεξνκελία: 06ε Ηνπλίνπ 2019 ,
εκέξα Ξέκπηε θη ψξα 14:30κ.κ.
Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ (Γξαθείν πξνκεζεηψλ)
Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ κε
γάδα (CPV 33141114-2).

51.865,60€ ζπκπ/λνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο ηεο εηήζηαο
παξάηαζεο (πξναίξεζε) ήηνη εηθνζηπέληε ρηιηάδεο ελληαθφζηα ηξηάληα
δχν θαη νγδφληα επξψ κε θπα (25.932,80€) γηα ηελ εηήζηα ζχκβαζε
θαη εηθνζηπέληε ρηιηάδεο ελληαθφζηα ηξηάληα δχν θαη νγδφληα επξψ κε
θπα (25.932,80€) γηα ηελ εηήζηα παξάηαζε (πξναίξεζε).
Έλα (1) έηνο θαη κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο παξάηαζεο (πξναίξεζε) γηα
έλα επηπιένλ έηνο
Ζ ηηκή ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο
θξαηήζεηο
ΑΓΑ: 6ΓΩ44690Β9-ΜΜ
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ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2889/2001 (Φ.Δ.Θ. 37/η.Α’/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2955/2001 (Φ.Δ.Θ. 256/η.Α’/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηψλ
Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π. θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ 81/η.Α’/04-04-2005), πεξί Δζληθνχ Ππζηήκαηνο
γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3527/2007 (ΦΔΘ 25/η.Α’/09-02-2007), πεξί Θχξσζε ζπκβάζεσλ
ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α’/ 18-6-2007) πεξί Ξξνκεζεηψλ Φνξέσλ
επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3801/2009 (θεθ163/α/04-09-2009) άξζξν 46 «Ξιεξσκή δαπάλεο
δεκνζίεπζεο».
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘Ξξφγξακκα Γηαχγεηα’ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ Α΄
194/22-11-10).
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α’/ 08-08-2016), πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ.
10. Ρν άξζξν 6 ηνπ Λ.4412/2016 ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Ν ππνινγηζκφο ηεο εθηηκψκελεο

αμίαο κηαο ζχκβαζεο βαζίδεηαη ζην ζπλνιηθφ πιεξσηέν πνζφ, ρσξίο ΦΞΑ, φπσο
εθηηκάηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε ηπρφλ δηθαηψκαηνο
πξναηξέζεσο ή ηπρφλ παξαηάζεσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο νξίδνπλ ξεηά ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο».

11. Ρελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ.4412/2016 ε νπνία αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«1. Πηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ
αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 θαη επφκελα. Πηηο
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην
αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά
πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ρν πνζνζηφ απηφ
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη
100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ζηελ
πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο
πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ
πξνκεζεπηή».

12. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4600/2019 (ΦΔΘ 43/η.Α΄/9-3-2019), πεξί εθζπγρξνληζκνχ θαη
αλακφξθσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ζχζηαζε εζληθνχ πιαηζίνπ
ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ζχζηαζε εζληθνχ νξγαληζκνχ δεκφζηαο πγείαο, ζχζηαζε εζληθνχ
ηλζηηηνχηνπ λενπιαζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
13. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4605/2019 (ΦΔΘ 52/η.Α΄/1-4-2019), πεξί ελαξκφληζε ειιεληθήο
λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία (ΔΔ) 2016/943.
14. Ρελ 4658/6-9-2016 (ΘΑ 4658/2016 ΦΔΘ 2937/15-9-2016 η.Β΄) απφθαζε ηεο ΔΞ πεξί
έγθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ πεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ (Ξ.Ξ..Φ..) ησλ
επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ πγείαο γηα ην έηνο 2015 (πηζηψζεηο 2016-2017), κε
ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην πξφγξακκα δεκνζίσλ
επελδχζεσλ θαη ινηπέο πεγέο. Γηα ηελ πξνκήζεηα κε γάδα ν εγθεθξηκέλνο
πξνυπνινγηζκφο κε ην ΞΞ 2015 είλαη 18.610,84€
15. Ρν γεγνλφο φηη ν εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΞΞ 2015 (πηζηψζεηο 2016-2017)
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηελέξγεηα δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε αξ. πξση.
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1740/2017 γηα ηελ πξνκήζεηα κε γάδα (33141114-2), (ΘΑΔ 1311) γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 18.610,00€ κε ΦΞΑ, κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή.
16. Ρελ 9εο/18-04-2019 Θέκα 5ν απφθαζε ηνπ Θνηλνχ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (πξψελ
Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ) Ρσλ Αλεμάξηεησλ (Λ.Ξ.Γ.Γ) ηνπ ΔΠ Λ. 4600/2019 (ΦΔΘ 43/η.Α΄/9-32019) Α) Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο Β) Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ κε γάδα (CPV
33141114-2), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο
(πξναίξεζε) γηα έλα επηπιένλ έηνο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπκπ/λνπ
θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε) 51.865,60€ ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α,
ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 1311 ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
17. Ρελ ππ΄αξηζκ. 161 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο, κε αξηζ. πξση. 2317/01-04-2019
θαη ΑΓΑ Γεκνζίεπζεο 6ΓΩ44690Β9-ΜΜ.
Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π ΔΗ
Ππλνπηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Γ.Λ.
Γηδπκνηείρνπ κε γάδα (CPV 33141114-2), γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο θαη
κε δηθαίσκα παξάηαζεο (πξναίξεζε) γηα έλα επηπιένλ έηνο, ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε)
51.865,60€ ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α, ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 1311 ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, κε
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο.
Ν ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 51.865,60€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, (25.932,80€ γηα ην πξψην έηνο θαη 25.932,80€ γηα ηελ παξάηαζε).
Ρν Λνζνθνκείν έρεη δηθαίσκα γηα δσδεθάκελε (12) κνλνκεξή παξάηαζε πνπ αζθείηαη πξηλ απφ
ηε ιήμε απηήο, κε εθηηκψκελε αμία 25.932,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαη κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο, ην
Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εάλ νινθιεξσζεί αληίζηνηρνο
δηαγσληζκφο απφ Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ. Εθόζον ενεργοποιηθεί ηο δικαίωμα προαίρεζης,
καηά ηα οριζόμενα ανωηέρω, θα σπογραθούν λέεο ζπκβάζεηο με ηοσς αναδότοσς ηοσ
διαγωνιζμού νη νπνίεο ζα απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ αξρηθψλ ζπκβάζεσλ κε εκεξνκελία έλαξμεο
απφ ηε ιήμε ησλ αξρηθψλ ζπκβάζεσλ.
Νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ αιιά θαη γηα
κέξνο απηψλ, απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε απνηειεί ε θαηάζεζε πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν
ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο.

πνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
25 ηνπ Λ.4412/2016, κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Δθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή µε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα απνζηείινπλ ζην Γξαθείν
Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ κέζσ αξηζκ. Κερ. Ρειενκνηνηππίαο , επηζηνιήο, e-mail, θ.η.ι., ηα
ζηνηρεία ηνπο (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, αξηζκ. Ρειεθψλνπ, αξηζκ. Κερ. Ρειενκνηνηππίαο, email account. θ.η.ι.). Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, απηέο
ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ (www.did-hosp.gr), ζην Ξξφγξακκα Γηαχγεηα
θαη ζα απνζηέιινληαη ζηα e-mail πνπ ζα δεισζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
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Ζ παξνχζα δηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ δηαηίζεηαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ www.did-hosp.gr , ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ
Ρππνγξαθείνπ www.et.diavgeia.gov.gr θαη απφ ην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ www.eprocurement.gov.gr.
Ζ θα Σαβνπδνχδε Ιεκνληά παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν
επηθνηλσλίαο
2553350329,
Αξηζκ.
Κερ.
ηειενκνηνηππίαο:
2553350330,
e-mail:
promitheies@1132.syzefxis.gov.gr), φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θη ψξεο.
ΑΟΘΟΝ 1Ν
ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΦΑΠΔΗΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
ΡΝΞΝΠ
ΞΝΒΝΙΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ
ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΡΝΞΝΠ
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

Γξαθείν
Ξξνκεζεηψλ ΓΛ
ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ

06ε Ηνπλίνπ 2019 ,
εκέξα Ξέκπηε θη
ψξα 14:30κ.κ.

07ε Ηνπλίνπ 2019,
εκέξα Ξαξαζθεπή θη
ψξα 10:30 π.κ.

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ
ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ
εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
Ξξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ρπρφλ
απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα ηεο
αληίζηνηρεο Ξξνζθνξάο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
ίδηα εκέξα (φια ηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο) φπσο παξαθάησ.
Α’ ΦΑΠΖ – Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο
Πηε θάζε απηή ηνπ δηαγσληζκνχ ε Δπηηξνπή αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο
θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο
ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαη
«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη
απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ
θιεηζηνί ζηελ πεξεζία. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ,
κνλνγξάθεη θαη ειέγρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά
θχιιν. Δηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηηο επφκελεο θάζεηο αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ,
πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ
ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξά, ηα
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ.
Β’ ΦΑΠΖ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Ρερληθήο Ξξνζθνξάο
Πε απηφ ην ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ θαηέζεζαλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Κνλνγξάθεη θαη
ειέγρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ
αλά θχιιν θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζπλερίδεη ζην επφκελν
ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ θαηέζεζαλ ηερληθά απνδεθηέο πξνζθνξέο.
Δηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ επφκελε θάζε αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ δελ
ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ζην πξαθηηθφ.
Γ’ ΦΑΠΖ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο
Πε απηφ ην ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ησλ
Νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθεη θαη ειέγρεη φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη
θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν κφλν ησλ εηαηξεηψλ πνπ θαηέζεζαλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο θαη ε πξνζθνξά ηνπο είλαη ηερληθά απνδεθηή. Νη Φάθεινη ησλ Νηθνλνκηθψλ
Ξξνζθνξψλ πξνζθεξφλησλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ θαη ινηπψλ
ζηνηρείσλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
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Δάλ ζην Γηαγσληζκφ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα έξγα, ηα
αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, κπνξεί λα αηηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Λ.4412/2016, απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο,
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο Ξξνζθνξάο
απηήο.
Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα θαιεί
εγγξάθσο ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102
ηνπ Λ.4412/2016. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Ξξνζθνξψλ ρσξίο λα δεηεζνχλ δελ
ιακβάλνληαη ππφςε.
Πην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ
ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζε ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθείζαο
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Ρν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ ή
ζηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θνηλνπνηείηαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
(εθηφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθά) θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
Πε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχκελνο δελ παξαζηάζεθε, κπνξεί λα ιάβεη γλψζε ησλ αλσηέξσ
ζηνηρείσλ, κφλν κεηά απφ αίηεζή ηνπ πξνο ηελ πεξεζία. Ζ εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη
ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε
θσηναληηγξαθή.
ΑΟΘΟΝ 2Ν
ΣΟΝΛΝΠ – ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ
Νη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη ζηελ δηεχζπλζε :
Γεληθφ Λνζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ
25εο Καΐνπ 152 Γηδπκφηεηρν
Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ
ηει. 2553350329 , fax : 2553350330
Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ην αξγφηεξν έσο
ηελ 06ε Ηνπλίνπ 2019 , εκέξα Ξέκπηε θη ψξα 14:30κ.κ., αθνχ πξψηα πξσηνθνιιεζνχλ απφ
ηελ Γξακκαηεία. Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.
ΑΟΘΟΝ 3ν
ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ
1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην Λ.4412/2016, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
2. Πην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
2.1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ.
2.2. Ζ πιήξεο επσλπκία ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
2.3. Νη ιέμεηο ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ θαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.4. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.5. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – νηθνλνκηθνχ θνξέα.
3. Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε
ζηνηρεία –δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο , ηερληθή θη νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
4. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα
κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο
δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή
γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ελεκεξσηηθά, ηερληθά
θπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
5. Αληηπξνζθνξέο θη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ
ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνλ αλσηέξσ φξν, δελ δηθαηνχληαη ζε θακία πεξίπησζε λα
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δηακαξηπξεζνχλ ή λα επηθαιεζηνχλ ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ
ηνπο.
6. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θσηναληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ αληί ησλ
πξσηνηχπσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λ. 4250/2014. Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηα νπνία
απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ
ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.
7. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε θαη
κνλνγξαθή απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Ζ πξνζθνξά ζαο
δελ πξέπεη λα έρεη μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά
ζαο νπνηνδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ
πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ
θαζηζηνχλ αζαθή.
8. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ.
9. Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε. Ζ ζπκθσλία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηερληθή πξνζθνξά.
Ξξνζθνξέο πνπ δελ ζα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη.
ΑΟΘΟΝ 4ν
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΞΝ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ
Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζε ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ζα πεξηέρνληαη ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
1. ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΑ ΔΘΞΟΝΠΩΞΖΠΖΠ, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ/
εθπξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 πεξ. δδ ηνπ Λ. 4412/2016.
2. ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΑ ΔΓΓΟΑΦΑ ΛΝΚΗΚΝΞΝΗΖΠΖΠ Θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Θ.
ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.), επθξηλή
θσηναληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ν.Δ. θαη Δ.Δ.). Πηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ ν Ξξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ΑΔ θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ
ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ
δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηψλ ή
θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
3. ΡΝ ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΩΠΖΠ (ΡΔΓ) ζπκπιεξσκέλν απφ
ηνλ ζπκκεηέρνληα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ δήισζεο ζα πξέπεη λα
θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ
γλεζίνπ ππνγξαθήο.
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί θαη ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ http://www.did-hosp.gr
(πξνκήζεηεο – πξνθεξχμεηο) θαη ζην ΔΠΖΓΖΠ. Απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ Λ. 1599/1986. Ρν ΡΔΓ θαηαηίζεηαη κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 Α ηνπ Λ. 4412/2016 ην νπνίν
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Λ. 4497/2017.
Ρν TEΓ ππνβάιινπλ :
 νη δηαρεηξηζηέο, φηαλ ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη Ν.Δ., Δ.Δ.
 ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθ. Ππκβνπι., φηαλ ηα λνκηθά
πξφζσπα είλαη Α.Δ.
 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.

Δπηζεκαίλεηαη όηη:
Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
78 ηνπ Λ. 4412/2016 (Ά147), ην ΡΔΓ πεξηέρεη επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο
απηνχο.
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο, ζε
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα
δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
4. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη λα δειψλεηαη φηη:
 απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θη έρνπλ
ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ.
 παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ
Λνζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 106 ηνπ Λ.4412/2016.
 δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.4488/2017.
 ζπκκεηέρεη κε κία κφλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ.
 ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
Ζ κε ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ε κε ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο
ζύκθσλα κε ηα δεηνύκελα ζπληζηά ηoλ απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληα από ηνλ
δηαγσληζκό, εθηόο εάλ ζπληξέρνπλ θαηαζηάζεηο πνπ δίλνπλ ην δηθαίσκα παξέθθιηζεο
ζύκθσλα κε αξ. 73 ηνπ Λ.4412/2016.

ΑΟΘΟΝ 5ν
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ
Πην θάθειν ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φζα ζηνηρεία θαη
έγγξαθα αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην
πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά, επί
πνηλή απνξξίςεσο, λα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν
θάζε εγγξάθνπ κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Λ 4412/2016, ζηελ νπνία λα
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη
λα δειψλεηαη:
1.1. φηη δηαζέηεηε θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηερληθά κέζα
θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Πε πεξίπησζε πνπ
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Λ.4412/2016 λα
αλαθεξζεί.
1.2. φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ηθαλνπνηνχλ ηνπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο
αζθαιείαο, θέξνπλ ζήκαλζε CE
 φζνλ αθνξά ηα in vitro δηαγλσζηηθά ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζχκθσλα κε ηελ
Νδεγία 98/79/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27 εο
Νθησβξίνπ 1998 γηα ηα in vitro δηαγλσζηηθά ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, φπσο έρεη
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία κε ηελ Θνηλή πνπξγηθή απφθαζε Γ8δ/Γ.Ξ.
νηθ. 3607/892/2001/ΦΔΘ Β 1060/10-8-2001 θη έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 25 ηεο
ΘΑ Γβδ/Γ.Ξ. νηθ. 130648/30-8-2009 (ΦΔΘ Β 2198/2-10-2009)
 φζνλ αθνξά ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζχκθσλα κε ηελ Νδεγία 2007/47/EΝK
ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Πεπηεκβξίνπ 2007, ε νπνία
ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 93/42/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα,
φπσο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία κε ηελ Θνηλή πνπξγηθή απφθαζε
Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ. 130648/30-08-2009 (ΦΔΘ Β2198/2-10-2009).
1.3. φηη ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο απαηηήζεηο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο θαη γεληθά
1.
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δηαθίλεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη δηαζέηεηε βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο ή
Θνηλνπνηεκέλνπ Νξγαληζκνχ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπκκνξθψλεζηε κε ηελ
Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 1348 πνπξγηθή Απφθαζε «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο
δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ 32/16-1-04), θαζψο θαη ηελ Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 92334
πνπξγηθή Απφθαζε «Ρξνπνπνίεζε ηεο Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 1348/2004 πνπξγηθήο Απφθαζεο «Αξρέο
θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ
1459/22-9-04).
1.4. φηη ν αλάδνρνο θη ν θαηαζθεπαζηήο (εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο) ηνπ πξντφληνο
δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο
ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001:2000, ΔΛ ISO 13485:2007 (ή φπνην ηζνδχλακν
πξφηππν αθνξά ηελ πξνθεξπζζφκελε πξνκήζεηα).
1.5. φηη κπνξείηε λα ιάβεηε φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ αγνξά,
ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ή
ελδερνκέλσο θαη άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.
1.6. φηη εγγπάζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ησλ
πιηθψλ, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ηελ
αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη αλαιακβάλεηε ηελ
ππνρξέσζε λα δηαζέζεηε εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν, ν νπνίνο ζα επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ
Λνζνθνκείνπ, εθφζνλ απαηηείηαη, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηα
πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ Λνζνθνκείνπ.
1.7. φηη εγγπάζηε φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα δηαζέηεηε επαξθή πνζφηεηα
πιηθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ, γηα ην νπνίν
πξννξίδνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε.
2. Ρερληθή πξνζθνξά γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο - αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εηδψλ.
3. Ν πξνζθέξσλ εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ
πξνζθνξά ηνπ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν
πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο (πιήξεο Γηεχζπλζε). Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ δελ
ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, πξέπεη λα
δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην
πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο (πιήξεο Γηεχζπλζε). Δπίζεο λα επηζπλάςεη
ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ππεχζπλε δήισζε πξνο ηνλ θνξέα, φπνπ (ν αλάδνρνο) ζα δειψλεη φηη ε
θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία
εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.
4. Ξηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε
πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηηο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο
επηρείξεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ( Ξηζηνπνηεηηθά CE , ISO θ.α.).
5. Άιια ππάξρνληα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαιή
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Ζ κε ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηά ηoλ απνθιεηζκό ηνπ
πξνζθέξνληα από ην δηαγσληζκό.
Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα
δηθαηνινγεηηθά.
Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ην αξκφδην φξγαλν δχλαηαη λα δεηεζεί απφ ηνλ
αλάδνρν ε θαηάζεζε δεηγκάησλ γηα ηα είδε πνπ θαηέζεζε πξνζθνξά θη απηφο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηα θαηαζέζεη.
Ρν πεξηερόκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή (CD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.
Κφλε εμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ / ινγηζκηθνχ θιπ.), ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο,
εθφζνλ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε αδπλακία ππνβνιήο ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
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ΑΟΘΟΝ 6ν
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζε ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ζα πεξηέρεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ
παξνχζα πξφζθιεζε.
Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), γηα παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ειεχζεξσλ ζην
Λνζνθνκείν. Νη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: Ρηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Ξ.Α. Ν Αλάδνρνο
επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλν πνζνζηφ
Φ.Ξ.Α., απηφ ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ πεξεζία. Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο, θαη ρσξίο Φ.Ξ.Α., ζα
ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Νηθνλνκηθή
πξνζθνξά
ζα
απνζηέιιεηαη ζε έλα (1) CD θαζψο επίζεο θαη εθηχπσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ
CD, ζε κνξθή EXCEL ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Λνζνθνκείνπ. πνβνιή Νηθνλνκηθήο
Ξξνζθνξάο ρσξίο πξνζθόκηζε CD ή θαη CD κε ειιηπή ζηνηρεία θαη κε νπνηαδήπνηε
άιιε κνξθή εθηόο ηνπ ππνδείγκαηνο δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη απνξξίπηεηαη. Ρα πιηθά
πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζα έρνπλ ηνλ ίδην αχμσλ αξηζκφ θαη θσδηθφ είδνπο κε απηφλ ηεο
δηαθήξπμεο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ
Ρηκψλ ηεο ΔΘΑΞ, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ (φπνπ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο). Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ
είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο, απνξξίπηνληαη. (Λ. 4052/2012). Γηα
φζα είδε έρνπλ εληνπηζηεί ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ, λα αλαγξαθεί ζηελ πξνζθνξά γηα θάζε
πξνζθεξφκελν είδνο ν αληίζηνηρνο θσδηθφο θαη ηηκή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ. Ξξνζθνξά
πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο .
Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά,
ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Πε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΟΔΑΛ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο,
αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΩΟΔΑΛ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα είδε
πξνζθέξνληαη δσξεάλ.
Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο, δειαδή κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή, ν
αλάδνρνο ζα επηιέγεη κε θιήξσζε κεηαμχ απηψλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε
γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
κεηά απφ πξφζθιεζε.
Νη ηηκέο ηεο πξoζθoξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηov πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ
ηειεπηαία νξηζηηθή ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο δηαθήξπμεο . Απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε
ησλ ηηκψλ ηεο πξoζθoξάο ή oπoηαδήπoηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ησλ ηηκψλ ηεο
πξoζθoξάο ηνπ.

ΑΟΘΟΝ 7ν
ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ
Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12)
κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ
απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.
Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
ΑΟΘΟΝ 8ν
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ - ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ
Θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα ηελ ηειηθή
επηινγή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο, γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α. Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
β. Ν αληαγσληζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί.
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γ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο
δηαγσληζκνχο ή ηελ ηηκή ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο,
γηα φκνην πξντφλ.
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ ή ηνπ Γηνηθεηή ή Αλαπιεξσηή
Γηνηθεηή. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ
επηιεγέληα. Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν , ε
Πχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί ην δε έγγξαθν (Πχκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ
απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
Δάλ ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 105 ηνπ Λ.4412/2016.
Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο
πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή
παξαδξνκψλ.
Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο νιφθιεξεο ή κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο ηεο
πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο.
ΑΟΘΟΝ 9ν
ΓΔΗΓΚΑΡΑ
Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα θαηαζέζνπλ δείγκαηα, ηα νπνία
ζα πξέπεη λα είλαη ζε πνζφηεηα ή κέγεζνο απνιχησο επαξθή φπσο νξίδεη ην Ξ.Γ118/2007
άξζξν36.
Ρα δείγκαηα ζα γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ πεξεζία κέρξη θαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο
εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ην απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη ζην θάθειν κε ηα ηερληθά ζηνηρεία.
Ρα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη κέζα ζε εληαίν θάθειν ή θηβψηην κε ηελ έλδεημε ΓΔΗΓΚΑΡΑ
θαη ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο
παξαξηήκαηνο. Θα πξέπεη λα θαηαηεζεί έλα δείγκα από ην θάζε είδνο, εθηφο θη αλ ε θχζε ή
ε αμία ηνπ δελ ην επηηξέπεη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν πξνζθέξσλ ζα θαηαζέηεη prospectus θαη
ζα ην αηηηνινγεί γξαπηψο θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα επηδείμεη ην
είδνο. Νη πξνζθέξνληεο πνπ ζα θαηαζέζνπλ Prospectus , ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη ηα θαηαηηζέκελα Prospectus λα
ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο , λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο , ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα
ζηνηρεία ηνπ Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Ρα Prospectus ζα θαηαηίζεληαη ζην θάθειν
ηερληθήο πξνζθνξάο.
Πε θάζε δείγκα ή Prospectus ζα αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα ηα εμήο :
1) To φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή
2) O θσδ. αξηζ. ηνπ είδνπο ζχκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ηεο δηαθήξπμεο.
Γείγκαηα πνπ δελ είλαη θαηά ηξφπν εκθαλή ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ γίλνληαη δεθηά.
Δθφζνλ ηα δείγκαηα αλήθνπλ ζε εππαζή ή επηθίλδπλα πιηθά ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
αλαθέξεη ηνχην εγγξάθσο επί ηνπ δείγκαηνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο
ηνλ ηξφπν θχιαμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπο.
Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ην αξκφδην φξγαλν, ηίζεληαη ππφςε ηνπ θαη ηα
δείγκαηα ή Prospectus. Γελ είλαη λφκηκε ε ζπκκεηνρή ησλ εηαηξεηψλ πνπ δελ έρνπλ θαηαζέζεη
δείγκαηα ή Prospectus, ε κε θαηάζεζή ηνπο ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. Ν
ηζρπξηζκφο φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη δνθηκαζκέλα γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη επί ρξφληα απφ
ην Λνζνθνκείν δελ αλαηξεί ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε ησλ εηαηξεηψλ, νχηε δηθαηνινγείηαη ε
παξάιεηςε θαηαζέζεσο δεηγκάησλ αθνχ ε θαηάζεζή ηνπο επηβάιιεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε κε ηα
πξνκεζεπφκελα είδε θαη παξακέλνπλ ζην Λνζνθνκείν θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
ζχκβαζεο. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη γεληθά ηεο
θαηαιιειφηεηαο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζε πεξίπησζε
ρεκηθήο εμέηαζεο ηνπ είδνπο, βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
Ζ επηζηξνθή ησλ δεηγκάησλ ζα γίλεη σο εμήο:
1. Ρσλ πξνκεζεπηψλ ζηνπο νπνίνπο δελ θαηαθπξψζεθαλ ή δελ αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, γίλεηαη
κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, κεηά απφ έγγξαθε δήισζή
ηνπο, ε δε επηζηξνθή ηνπο ζα γίλεη κε κέξηκλα θαη επζχλε δηθή ηνπο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα
δείγκαηα ζα παξακέλνπλ ζην Ίδξπκα, εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηξαθεί κεξηθψο ή νιηθψο θαηά
ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ.
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2. Ρσλ ζπκβαζηνχρσλ πξνκεζεπηψλ πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη δελ
θαηαζηξάθεθαλ κεξηθψο ή νιηθψο θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ , κέζα ζε ηξηάληα (30)
εκέξεο κεηά απφ έγγξαθε δήισζή ηνπο , εθφζνλ έρεη ζπληειεζηεί ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
εηδψλ, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνχησλ.
Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ πεξεζία, βαξχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη δελ
θαηαβάιιεηαη.

ΑΟΘΟΝ 10ν
ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
10.1. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (αξρηθή ζχκβαζε) θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ ζα
ηζρχεη γηα δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κε δηθαίσκα παξάηαζεο (πξναίξεζε) γηα
αθφκα έλα (1) έηνο, κε ππνγξαθή λέαο ζχκβαζεο ε νπνία θαη ζα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο
(αξρηθήο ζχκβαζεο) θαη κε εκεξνκελία έλαξμεο απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.
Γηα ηα είδε πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ, ν πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκφζεη ηηο ηηκέο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο, πνπ ζα ηζρχνπλ
θαηά ην δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηεο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ή ηνπ Γηνηθεηή ή Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, λα ελεξγνπνηήζεη ην δηθαίσκα ηεο
πξναίξεζεο έσο 100% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο γηα φια ηα είδε ηεο ζχκβαζεο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο ζχκβαζεο πξναίξεζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο.
Ρν δηθαίσκα πξναίξεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 25.932,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
ΦΞΑ θαη αζθείηαη απφ ην Λνζνθνκείν κε κνλνκεξή ηνπ δήισζε πξηλ ηελ ιήμε ηεο Πχκβαζεο.
10.2. Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξάηαζεο /πξναίξεζεο (Άξζξα 53 παξ 2 εδ. ε & ηζ,
θαη 132 παξ. 1 ηνπ Λ.4412/2016), έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπ
Γηνηθεηή ή Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν. Ζ παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο
δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο
δψδεθα (12) κήλεο. Ζ ελ ιφγσ παξάηαζε ζα δηαθνπεί κε ηελ αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή είηε
απφ θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ή απφ λέν Γηαγσληζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
10.4. H δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
Γηδπκνηείρνπ.

ηνπ Γ.Λ.

10.5. Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Λνζνθνκείν.
10.6. Πε πεξίπησζε πνπ ην πνπξγείν γείαο ή ΔΘΑΞ ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηε ζρεηηθή
πξνκήζεηα ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην
ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα
απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη
ηνπ ζπλφινπ απηψλ.
10.7. Θακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηηο
πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ.
10.8. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο κεηά απφ
δηαγσληζκφ λένο πξνκεζεπηήο , ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο.
10.9. Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην
γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ πξνκεζεπηή.
10.10. Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα
δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ.
ΑΟΘΟΝ 11ν
ΔΘΣΩΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ
Ν πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ
απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Θαη’ εμαίξεζε ν πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο
Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.
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ΑΟΘΟΝ 12ν
ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ
Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο ζην ΓΛ Γηδπκνηείρνπ, φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζεο, κεηά απφ ηελ παξαγγειία ηεο
απνζήθεο.
Νη πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά
ζηνηρεία (Ρηκνιφγην ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην πξνο πξνκήζεηα είδνο, θ.ιπ.). Ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ
αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο θη φηη άιιν θξηζεί αλαγθαίν θαη ηνπ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία.
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηαβίβαζε
ζρεηηθήο παξαγγειίαο απφ ην Λνζνθνκείν. Πε πεξηπηψζεηο παξαγγειηψλ γηα θάιπςε κεγαιχηεξσλ
αλαγθψλ ηνπ ελφο (1) κελφο ε παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ.
Παλ ηφπνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδνληαη νη απνζήθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε έμνδα, επζχλε
θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο.
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο, κε ηε παξάδνζή ηνπο ζην
Λνζνθνκείν. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηε
ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. Ν πξνκεζεπηήο
νθείιεη λα παξαδίδεη καδί κε ηα πιηθά εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ή άιιν θαηάιιειν
έληππν κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο απηψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη θάζε άιιν
ηερληθφ έγγξαθν ή βνήζεκα, ην νπνίν βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα
είδε ηεο πξνκήζεηαο.
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Λνζνθνκείνπ. Θαηά ηε
δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα
παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Έπεηηα ε επηηξνπή κπνξεί λα παξαιάβεη ην πιηθφ ή λα
ην παξαιάβεη κε παξαηεξήζεηο ή λα απνξξίςεη. Πε θάζε πεξίπησζε ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαη ζπλερίδεη
θαηά πεξίπησζε κε ηα φζα νξίδεη ην άξζξν 208 ηνπ Λ.4412/2016.
Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο
ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαηά δηάζηεκα ίζν ή κηθξφηεξν ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Κεηάζεζε γίλεηαη ζε
πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί ιφγνη
πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Πηελ
πεξίπησζε απηή δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.
ΑΟΘΟΝ 13ν
ΔΓΓΖΠΔΗΠ
Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, θαη' άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/2014, δελ απαηηείηαη.
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο, o πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη κε
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε
ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ ζ’ απηφλ,
κε ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο
Φ.Ξ.Α. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ζπκβάζεηο
αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο ηνπ πνζνχ ησλ 20.000,00€.
Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ
κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ
εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
Νη αλσηέξσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα
θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη
απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη
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Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
ΑΟΘΟΝ 14ν
ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΈΘΞΡΩΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ – ΘΟΩΠΔΗΠ
14.1. Ν πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, vα
ππνγξάςεη ηεv ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή
αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φvoκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ.
14.2. Κε ηεv ίδηα δηαδηθαζία o πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζov δελ θφξησζε, παξέδσζε ή
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηov ζπκβαηηθφ
ρξφvo ή ηov ρξφvo παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ.
14.3. Ν πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηεv
ζχκβαζε, εθφζνλ:
14.3.1. Ζ ζχκβαζε δεv ππνγξάθεθε ή ηo πιηθφ δεv θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή
αvηηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηoπ Λνζνθνκείνπ.
14.3.2. Ππvηξέρoπv ιφγνη αvσηέξαο βίαο.
14.4. Κε ηεv απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί vα ηνπ
παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηoπ πιηθνχ κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο εκεξoκεvίαο ηεο
απφθαζεο θήξπμεο έθπησηνπ, πέξαλ ηεο oπoίαο oπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε
απoξξηθζέvηoο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή.
14.5. Πηov πξνκεζεπηή πoπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε
ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηoπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηoπ
αξκoδίoπ oξγάvoπ, ηo oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov εvδηαθεξφκεvo πξoο παξνρή εμεγήζεσλ,
αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, oη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 παξ. 4 ηνπ
Λ.4412/2016.
14.6. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o
πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Λνζνθνκείνπ
απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
14.6.1 Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ηελ
ζχκβαζε, πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο θαζψο θαη ησλ παξαηάζεψλ ηεο,
ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην Λνζνθνκείν πνηληθήο ξήηξαο ην χςνο ηεο νπνίαο ζα
απνθαζηζζεί κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην
Λνζνθνκείν ζα δηθαηνχηαη ειεχζεξα λα πξνκεζεπηεί ηα είδε απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη ζα
δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή ηελ ηπρφλ πξνζήθνπζα δηαθνξά ηηκήο.
14.6.2. Πε πεξίπησζε ειιείςεσλ ή παξαιείςεσλ ή πιεκκεινχο εθαξκνγήο ηνλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξφζηηκν, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο
δεκηάο παξαθξαηνχκελε απφ ηελ ακνηβή ηνπ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πε
πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ.
Πε θάζε πεξίπησζε ην Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε,
θεξχζζνληαο ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην θαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε.
14.7. Πηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ Λ.4412/2016, επηβάιιεηαη πξφζηηκν
5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, αλ ην πιηθφ
θνξησζεί – παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο
ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε.
ΑΟΘΟΝ 15ν
ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.
Ωο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ Ξξνκεζεπηή φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:
1. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο
ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή.
2. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή.
3. Ξιεκκχξα.
4. Πεηζκφο.

13

5. Ξφιεκνο.
6. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ).
7. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO).
Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμνινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή,
ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην
θνξέα ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
ΑΟΘΟΝ 16ν
ΞΙΖΟΩΚΖ
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Λνζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή
ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ
πξνζθνξά.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ
παξαδφζεθε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη
πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ
νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.
Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο
ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε
ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ.
Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο
ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ
πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο
ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ
επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.
Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή θαζπζηεξήζεη απφ ην Λνζνθνκείν εμήληα
(60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ην Λνζνθνκείν θαζίζηαηαη
ππεξήκεξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4152/2013 θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη
φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν.
Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο
θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν
ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε
έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ
απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.).
Απαηηήζεηο ηνπ Ξξνκεζεπηή γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ
κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο.
Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.
Άξζξν 17ν
ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Ρνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο:
1

2

3.

πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσο επηβάιιεηαη
θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζεο
(άξζξν 4ν ηνπ Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη).
πέξ ηνπ Γεκνζίνπ επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,02% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο
αμίαο εθηφο θπα, ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν
πνζφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
Ξξνκεζεηψλ (άξζξν 36ν ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη)
πέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ επηβάιιεηαη θξάηεζε

0,07%

0,02%

0,06%
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0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν
350 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη)
Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε
θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.)
επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.

ΆΟΘΟΝ 18ν
ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ
Γηα φηη δεv πξoβιέπεηαη απφ ηεv παξoχζα δηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηζρχoπv νη
πεξί πξoκεζεηψv ηoπ Γεκoζίoπ Λφκνη θαη δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ
Λ.4412/2016 θαη ν Αζηηθφο Θψδηθαο, φπσο ηζρχoπv θάζε θoξά.
Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ
ΡΝ Γ.Λ. ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ

ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ ΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ
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Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο αξ. 3649/2019 δηαθήξπμεο
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ

Α/Α

ΘΩΓΗΘΝΠ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ

1

7855

2

7857

3

7856

ΔΗΓΝΠ

ΓΑΕΑ ΑΞΙΖ 90ΔΘ * 100
ΚΔΡΟΑ, 18 ΘΙΩΠΡΩΛ,
ΓΟΝΦΗΙΖ
ΓΑΕΑ ΑΘΡΗΛΝΠΘΗΔΟΖ 90ΔΘ
* 100 ΚΔΡΟΑ 18 ΘΙΩΠΡΩΛ,
ΓΟΝΦΗΙΖ
ΓΑΕΑ ΙΑΞΑΟΝΡΝΚΗΑΠ
ΑΘΡΗΛΝΠΘΗΔΟΖ
40CM*40CM(+5CM)*8
ΓΗΞΙΔΠ, ΚΔ ΘΝΟΓΝΛΑΘΗ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ,17
ΘΙΩΠΡΩΛ/CM2,ΓΑΕΩΚΔΛΑ
ΝΙΝΓΟΑ

ΦΞΑ

ΡΔΙΗΘΖ
ΡΗΚΖ
ΣΩΟΗΠ
ΦΞΑ

ΡΔΙΗΘΖ ΡΗΚΖ
ΚΔ ΦΞΑ

ΚΔΡΟΝ

24%

10968,00

13600,32

20.000

ΡΔΚ

24%

2072,00

2569,28

45.000

ΡΔΚ

13%

8640,00

9763,20

ΔΡΖΠΗΑ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ

Κ/Κ

120.000

Νη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη’ εθηίκεζε ησλ
αλαγθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ρν Λνζνθνκείν δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο
πνζφηεηεο απηέο ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο
αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
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ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΠΚΒΑΠΖ κε αξηζκ.:……………
Ξνζνύ : ………………………… ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ
ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ………………………………………..
Πην Γηδπκφηεηρν Λ. Έβξνπ, ζήκεξα …………………………… κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ:
αθελόο ην Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ – 25εο Καΐνπ 152 –
Γηδπκφηεηρν, έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 997162988, ππάγεηαη ζηελ Γ.Ν.. Νξεζηηάδνο θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η…. Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ………………………
θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ην Λνζνθνκείν» θαη αθεηέξνπ ηεο
Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ……………………………………. κε Α.Φ.Κ.………………………….ηεο Γ.Ν..
……………………………….. πνπ εδξεχεη ……………………………………………. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η…… θ. …………………………………………. εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο θαη ε νπνία
ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «Αλάδνρν»,
αθνχ έιαβαλ ππφςε φηη:
1. Ρνπο φξνπο ηεο αξ. …………………………. δηαθήξπμεο ……………………………… δηαγσληζκνχ γηα ηελ
πξνκήζεηα ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, κε ……………………………. (CPV:………………………………………), γηα έλα (1)
έηνο κε δηθαίσκα παξάηαζεο (πξναίξεζεο) γηα αθφκα έλα έηνο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
……………………€ κε Φ.Ξ.Α
2. Κεηά ηα παξαπάλσ, ην Λνζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν Αλάδνρνο,
φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ
πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΟΘΟΝ 1
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ-ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ κε ηα παξαθάησ
αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα:

Α/Α

ΘΩΓ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗ
Ν

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ

Κ/Κ

1

ΜΕΤΡΟ

2

ΤΕΜ

3

ΤΕΜ

ΔΡΖΠΗΑ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ

είδε φπσο

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΓΑΞΑΛΖ ΚΔ
ΦΞΑ

Νη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη’ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ
Λνζνθνκείνπ, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε ηνπ είδνπο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. Ρν Λνζνθνκείν δελ έρεη
ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο απηέο ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ
επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
1.2. Ρν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ απφ ………………………. ηερληθή θαη νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή (εηζεξρ. αξ. πξση. πξνζθνξάο ……………………………) , πνπ ζεσξνχληαη ζην
ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο .
1. 3. Ζ ππεξεζία δελ ζα δερηεί νπδεκία δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηηκέο πνπ θαηαθπξψζεθαλ απφ ηα απνηειέζκαηα
ηεο κε αξ. δηαθ. ………………………………., γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα
νπνηαδήπνηε αηηία.
1.4. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ
έρνπλ θαηαθπξσζεί νξίδεηαη γηα δψδεθα (12) κήλεο, αξρίδνληαο απφ ………….. έσο ηελ………….., κε
δηθαίσκα πξναίξεζεο (παξάηαζε) ελφο (1) έηνπο θαη φρη πέξαλ ηνπ ελφο (1) έηνπο κε εκεξνκελία έλαξμεο
απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.

17

Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έηνπο ή κε ηελ εμάληιεζε ησλ πνζνηήησλ, εάλ απηή πξνεγεζεί ηεο ρξνληθήο
ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηεο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπ Γηνηθεηή ή Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, λα ελεξγνπνηήζεη ην δηθαίσκα ηεο
πξναίξεζεο έσο 100% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο γηα φια ηα είδε ηεο ζχκβαζεο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο πξναίξεζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο, απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο.
Ρν δηθαίσκα πξναίξεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ……………..€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΞΑ θαη
αζθείηαη απφ ην Λνζνθνκείν κε κνλνκεξή ηνπ δήισζε πξηλ ηελ ιήμε ηεο Πχκβαζεο.
1.5. Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξάηαζεο /πξναίξεζεο (Άξζξα 53 παξ 2 εδ. ε & ηζ, θαη 132
παξ. 1 ηνπ Λ.4412/2016), έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπ Γηνηθεηή ή Αλαπιεξσηή
Γηνηθεηή, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν. Ζ παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. Ζ ελ ιφγσ παξάηαζε ζα
δηαθoπεί κε ηελ αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή είηε απφ θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ή απφ λέν Γηαγσληζκφ
ηνπ Λνζνθνκείνπ.
1.6. Θακία αλαζεψξεζε ηηκψλ δελ πξνβιέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ
ηπρφλ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. Γηα ηα είδε πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ, ν
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκφζεη ηηο ηηκέο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο, πνπ ζα
ηζρχνπλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο.
1.7. H δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ - Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ.
1.8. Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν,
ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Λνζνθνκείν.
1.9. Πε πεξίπησζε πνπ ην πνπξγείν γείαο ή .Ξε ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα ζην
Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο
αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή
κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.
1.10. Θακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηηο πεξηπηψζεηο
αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ.
1.11.
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο κεηά απφ δηαγσληζκφ
λένο πξνκεζεπηήο , ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο.
1.12.
Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην γεγνλφο απηφ
δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ πξνκεζεπηή.
1.13. Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ.
ΑΟΘΟΝ 2
ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ
Ζ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα δνζεί γξαπηψο απφ ην Λνζνθνκείν θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη
φπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ αξ…………….δηαθήξπμε.
Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο ζην ΓΛ Γηδπκνηείρνπ, φπσο αλαιπηηθά
πεξηγξάθεηαη ζηελ αξ…………….δηαθήξπμε.
Νη πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία
(Ρηκνιφγην ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην πξνο πξνκήζεηα είδνο, θ.ιπ.). Ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο θη φηη
άιιν θξηζεί αλαγθαίν θαη ηνπ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία.
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηαβίβαζε ζρεηηθήο
παξαγγειίαο απφ ην Λνζνθνκείν. Πε πεξηπηψζεηο παξαγγειηψλ γηα θάιπςε κεγαιχηεξσλ αλαγθψλ ηνπ ελφο (1)
κελφο ε παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ.
Παλ ηφπνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδνληαη νη απνζήθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα
ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο.
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο, κε ηε παξάδνζή ηνπο ζην Λνζνθνκείν.
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη,
ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη καδί κε ηα πιηθά
εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ή άιιν θαηάιιειν έληππν κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο απηψλ
ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη θάζε άιιν ηερληθφ έγγξαθν ή βνήζεκα, ην νπνίν βάζεη ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο.
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Λνζνθνκείνπ. Θαηά ηε δηαδηθαζία
παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην
επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Έπεηηα ε επηηξνπή κπνξεί λα παξαιάβεη ην πιηθφ ή λα ην παξαιάβεη κε παξαηεξήζεηο ή
λα απνξξίςεη. Πε θάζε πεξίπησζε ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαη ζπλερίδεη θαηά πεξίπησζε κε ηα φζα νξίδεη ην άξζξν
208 ηνπ Λ.4412/2016.
Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο ησλ
πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαηά δηάζηεκα ίζν ή κηθξφηεξν ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ
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έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Κεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα
βία ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ
ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.
ΑΟΘΟΝ 3ν
ΔΓΓΖΠΔΗΠ

Θαηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νηθεία ζέζε
ηεο δηαθήξπμεο θαη ζηνλ Λ. 4412/2016.

ΑΟΘΟΝ 4
ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΈΘΞΡΩΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ – ΘΟΩΠΔΗΠ
3.1. Ν πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, vα ππνγξάςεη ηεv
ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην
φvoκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ.
3.2. Κε ηεv ίδηα δηαδηθαζία o πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζov δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα
ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηov ζπκβαηηθφ ρξφvo ή ηov ρξφvo
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ.
3.3. Ν πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηεv ζχκβαζε,
εθφζνλ:
3.3.1. Ζ ζχκβαζε δεv ππνγξάθεθε ή ηo πιηθφ δεv θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αvηηθαηαζηάζεθε κε
επζχλε ηoπ Λνζνθνκείνπ.
3.3.2.

Ππvηξέρoπv ιφγνη αvσηέξαο βίαο.

3.4. Κε ηεv απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί vα ηνπ παξαζρεζεί ε
δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηoπ πιηθνχ κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο εκεξoκεvίαο ηεο απφθαζεο θήξπμεο
έθπησηνπ, πέξαλ ηεο oπoίαο oπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απoξξηθζέvηoο πιηθνχ γίλεηαη
δεθηή.
3.5. Πηov πξνκεζεπηή πoπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε,
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηoπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηoπ αξκoδίoπ
oξγάvoπ, ηo oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov εvδηαθεξφκεvo πξoο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή
δηαδεπθηηθά, oη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 παξ. 4 ηνπ Λ.4412/2016.
3.6. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o πξνκεζεπηήο
επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Λνζνθνκείνπ απφ ηελ κε
εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3.6.1 Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ηελ ζχκβαζε, πξηλ ηελ
εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο θαζψο θαη ησλ παξαηάζεψλ ηεο, ππνρξενχηαη ζηελ
θαηαβνιή πξνο ην Λνζνθνκείν πνηληθήο ξήηξαο ην χςνο ηεο νπνίαο ζα απνθαζηζζεί κεηά απφ ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. Πε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην Ξ.Γ.Λ.Δ. ζα δηθαηνχηαη ειεχζεξα λα
πξνκεζεπηεί ηα είδε απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη ζα δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηνλ έθπησην
πξνκεζεπηή ηελ ηπρφλ πξνζήθνπζα δηαθνξά ηηκήο.
3.6.2. Πε πεξίπησζε ειιείςεσλ ή παξαιείςεσλ ή πιεκκεινχο εθαξκνγήο ηνλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ζα
επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξφζηηκν, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο δεκηάο
παξαθξαηνχκελε απφ ηελ ακνηβή ηνπ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ.. Πε
πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο
ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ.
Πε θάζε πεξίπησζε ην Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε,
θεξχζζνληαο ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην θαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε.
3.7. Πηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ Λ.4412/2016, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, αλ ην πιηθφ θνξησζεί – παξαδνζεί ή
αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ
ρνξεγήζεθε.

ΑΟΘΟΝ 5
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ΞΙΖΟΩΚΖ
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή απφ ην Λνζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά
ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο
ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ
πξνκεζεπηή.
Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ
πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ.
Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο
νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν
πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ
πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο
παξαιαβήο.
Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή θαζπζηεξήζεη απφ ην Λνζνθνκείν εμήληα (60)
εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ην Λνζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4152/2013 θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ
ζπκβαζηνχρν.
Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη β) θαηά
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο
πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ
δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θ.ι.π.).
Απαηηήζεηο ηνπ Ξξνκεζεπηή γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ
θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ
θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο.
Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.
Άξζξν 6
ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Ρνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο:
1
πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσο επηβάιιεηαη θξάηεζε
0,07%
0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ
ηεο αξρήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζεο (άξζξν 4ν ηνπ Λ.4013/2011
φπσο ηζρχεη).
2
πέξ ηνπ Γεκνζίνπ επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,02% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο
0,02%
εθηφο θπα, ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ (άξζξν 36 ν
ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη)
3.
πέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,06% ε
0,06%
νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν 350 ηνπ Λ.4412/2016
φπσο ηζρχεη)
Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ
ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.
ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην
κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Ωο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα
ηνλ Ξξνκεζεπηή φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ
ηνπ πξνκεζεπηή. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:
8. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ
εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή.
9. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή.
10. Ξιεκκχξα.
11. Πεηζκφο.
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12. Ξφιεκνο.
13. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ).
14. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO).
Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμνινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο
ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ
αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην θνξέα ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία.
ΑΟΘΟΝ 8
ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ
7.1. Ρν ππφ πξνκήζεηα είδνο πξέπεη λα είλαη πιεξνί ηνπο επξσπατθνχο ή/ θαη δηεζλείο θαλφλεο γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.
7.2. Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο
πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαη’ εμαίξεζε ν
Ξξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
γηα ηελ θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ
πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.
7.3. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ θαη απνηεινχλ
αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο φξνπο απηήο, α) ε δηαθήξπμε
ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, β) ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή θαη γ) νη
δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
7.4. θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην,
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ.4412/2016.
ΑΟΘΟΝ 9
ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ - ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ
8.1. Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ
εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, Ρν Λνζνθνκείν θαη ν Ξξνκεζεπηήο
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη
ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα .
Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί
ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα κε ηελ
Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε
αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ηα νξηδφκελα ζηελ
παξαπάλσ παξάγξαθν.
8.2. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο
απηψλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ
δηθαησκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ
Θψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
8.3. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Ρξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ
εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
8.4. Ρέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο
παξαπάλσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή.
Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε ηξία ίδηα (3) πξσηφηππα, θαη αθνχ
δηαβάζζεθαλ , βεβαηψζεθαλ λφκηκα θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Απφ απηά, ηα δχν
θαηαηέζεθαλ ζην Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ θαη ην άιιν έιαβε ν Ξξνκεζεπηήο.

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
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Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΑΓΗΝΗΘΖΡΖΠ (ζθξαγίδα – ππνγξαθή)
ΡΝ Γ.Λ. ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ
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