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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                      

       

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  17-01-2020 
Τμήμα:    Οικονομικού  

Γραφείο:  Προμηθειών 
Πληροφ.: Ντινούδη Χρύσα 

Ταχ.Δ/νση:  25ης Μαΐου 152  
Τηλέφωνο:  25533 50329 

Φαξ: 25533 50330 

E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. 422/2020    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:  84114 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Για την προμήθεια  του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου  λαπαροσκοπικό υλικό (CPV 

33169000-2) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 220.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή.  

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ η χαμηλότερη τιμή   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

Ημερομηνία: 20η Ιανουαρίου 2020   
Ημέρα:  Δευτέρα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 20η Ιανουαρίου 2020   
Ημέρα:  Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: : 03η Μαρτίου 2020 
Ημέρα: Τρίτη  κι ώρα 15:00 μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Ημερομηνία: : 09η Μαρτίου 2020 
Ημέρα: Δευτέρα  κι ώρα 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια του Νοσοκομείου με 
λαπαροσκοπικό υλικό. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 

Διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ με φπα (220.000,00€) ήτοι 
εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ με φπα (110.000,00€) για την 
ετήσια σύμβαση και εκατόν δέκα χιλιάδες ένα ευρώ με φπα 
(110.000,00€) για την ετήσια παράταση. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος με το δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα (1) έτος 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η τιμή υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 
κρατήσεις. 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΔΑ: ΩΙΑΣ4690Β9-ΟΜΟ 

 

 

 

 

mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΝ5Ξ4690Β9-Η52
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ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισμού 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμηθειών Νοσοκομείων και 
λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005),  περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 
4. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α’/09-02-2007), περί Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 

προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/ 08-08-2016), περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, 
Προμηθειών και υπηρεσιών. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/9-3-2019), περί εκσυγχρονισμού και αναμόρφωση 
θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, σύσταση εθνικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, σύσταση 

εθνικού οργανισμού δημόσιας υγείας, σύσταση εθνικού ινστιτούτου νεοπλασιών και λοιπές 

διατάξεις. 
8. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/1-4-2019), περί εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με 

την οδηγία (ΕΕ) 2016/943. 
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/τ.Α’/10-7-2007), περί Κανονισμού Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ). 
10. Την Θ. 1ο /Δ.Σ. 9ο /18-4-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 

Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών/Υπηρεσιών Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Έτους 

2019. 
11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Γ.Ν. Διδυμοτείχου εγκρίθηκε 

προϋπολογισμός ύψους 94.800,00€ για  την προμήθεια με  λαπαροσκοπικό υλικό.  
12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου απαιτούνται 110.000,00€ για 

την προμήθεια με λαπαροσκοπικό υλικό. Υπολείπεται ο προϋπολογισμός 15.200,00€. 

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Γ.Ν. Διδυμοτείχου για  την 
προμήθεια με  αναλώσιμο υλικό για την ΜΤΝ, εγκρίθηκε προϋπολογισμός ύψους 272.000,00€. 

Όμως σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου χρησιμοποιήθηκαν οι 186.371,00€. Συνεπώς 
υπάρχει υπόλοιπο 85.629,00€. 

14. Την 7000/21-10-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός 

μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 
15. Το 7525/15-11-2019 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

16. Την 7528/15-11-2019 δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του 
Νοσοκομείου με λαπαροκοπικό υλικό. 

17. Την 326/15-01-2020 περί έγκρισης σκοπιμότητας και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, για την προμήθεια με λαπαροσκοπικό υλικό cpv 33181500-7, σύμφωνα με τις 

επισυναπτόμενες προδιαγραφές, για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής 

ενδεικτικής δαπάνης 220.000,00€ με φπα (110.000,00€ για το πρώτο έτος και 110.000,00€ για την 
παράταση), σύμφωνα με άρθρο 6 του Ν.4412/2016. 

18. Η δαπάνη για την προμήθεια λαπαροσκοπικό θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού. 
19. Την υπ΄ αριθμ. 60 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθ. πρωτ. 406/17-01-2020  και ΑΔΑ 

Δημοσίευσης ΩΙΑΣ4690Β9-ΟΜΟ. 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ ελεύθερο, για 

την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με λαπαροσκοπικό υλικό (CPV 
33181500-7), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος. 

2. Κριτήριο κατακύρωσης  η  χαμηλότερη τιμή. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 220.000,00€ με φπα 
ήτοι 110.000,00€ για την ετήσια σύμβαση και 110.000,00€ για την ετήσια παράταση. 

4. Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με 
δικαίωμα παράτασης για δώδεκα (12) μήνες. 

ΑΔΑ: ΨΝ5Ξ4690Β9-Η52
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5. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 
δεκαπέντε  (15) ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 
6. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 

δώδεκα (12) μήνες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. Η δαπάνη για την προμήθεια του διαγωνισμού θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού. 
 

8. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

 

20η Ιανουαρίου 
2020  

Ημέρα:  
Δευτέρα 

 

20η Ιανουαρίου 
2020 

Ημέρα: Δευτέρα 
 Ώρα: 15:00μ.μ 

 

03η Μαρτίου 2020 
Ημέρα: Τρίτη   

Ώρα: 15:00μ.μ 

 

Γενικό 
Νοσοκομείο 

Διδυμοτείχου 

 

9. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 

και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ 

οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  

10. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 
25 του Ν.4412/2016, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.  

Εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της προμήθειας. 
11. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
12. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.  

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

3. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

13. Η τελική επιλογή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, 

βασιζόμενη στο οριζόμενο δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 

14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες: 
 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 Η ΓΝΩΜΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 ΜΕΘΟΡΙΟΣ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΝ5Ξ4690Β9-Η52
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      Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον υποψήφιο Ανάδοχο. Οι δαπάνες 

δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβληθούν από τον  ανάδοχο  μετά την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Νόμου 3801/ 2009 (ΦΕΚ 163/Α/04-09-
2009).  

15. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα 
του Γ.Ν. Διδυμοτείχου www.did-hosp.gr, την  ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 

www.et.diavgeia.gov.gr καθώς και την ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr  στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των 

εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση 
εντοπισμού οποιασδήποτε παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα αντίτυπα των εν λόγω 

εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. 
16. Για ότι δεv προβλέπεται από τηv παρούσα διακήρυξη ισχύoυv oι περί προμηθειών τoυ Δημοσίου 

Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύoυv κάθε φορά. 

 
 

 
                                                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                          ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 
 

                                                                                   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
    

 

http://www.did-hosp.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
     Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. Οι προσφορές θα 
κατατεθούν στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4155/2013(ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

και στο Ν.4412/2016. 
 

    Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: ένας υποφάκελος με 
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και ένας υποφάκελος με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά».  
     Υποφάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

   Με την υποβολή της προσφοράς του οικονομικού Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 

    Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

   Τα προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς, πλην των ΦΕΚ και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος, θα πρέπει επίσης να 

υποβληθούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει τα παρακάτω: 

 Η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

 Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος : ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. 

 Οι λέξεις ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού. 
 Ο αριθμός της διακήρυξης. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  

 

   Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να εκπαιδευτούν για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά, συμπληρωμένο το έντυπο συλλογής στοιχείων 

εκπαιδευομένων, έως πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Τα αιτήματα εκπαίδευσης αποστέλλονται στη ΓΓΕ συγκεντρωτικά από τον χειριστή του διαγωνισμού, 

με στόχο η διεξαγωγή της εκπαίδευσης να πραγματοποιείται το νωρίτερο οκτώ (8) ημέρες και το 

αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 

Επισημαίνεται ότι : 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. Σε περίπτωση 

που τα στοιχεία που έχουν σημανθεί από τον υποψήφιο ως εμπιστευτικά και κατά την κρίση της 
Επιτροπής δεν χρήζουν εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή θα τα 

αποχαρακτηρίζει και θα αποσφραγίζει τις προσφορές. 
 

   Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά - τεχνικά  κατατίθενται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου *.pdf και θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Τα έγγραφα που δεν φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή (εκτός των ΦΕΚ) θα προσκομίζονται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 
 

    Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  οι συμμετέχοντες,  υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  όπως αυτά 

περιγράφονται στο Ν.4412/2016 και ειδικότερα:  
   

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ύψους 2%, 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 

παράτασης της σύμβασης,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει 
να ισχύει  τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου *.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

(Υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης). 
 

2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο από τον 
συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής. 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc. στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.did-hosp.gr 
(προμήθειες - προκηρύξεις) και στο ΕΣΗΔΗΣ. Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του 

Ν.4412/2016 το οποίο προστέθηκε  με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017. 

 Το TEΥΔ αφορά : 
- τους διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,ΕΠΕ, ΙΚΕ 

-το Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα νομικά 
πρόσωπα είναι Α.Ε. 

- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

-σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  
 
Επισημαίνεται ότι : 
1.Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες  άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 (Ά147), 
το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  
2. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας 

 
 
3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας, υπογεγραμμένη μετά την κοινοποίηση 

της διακήρυξης, στην οποία  θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα 

δηλώνεται : 

3.1.  ότι διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.) 

για την εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Σε περίπτωση που στηρίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 να αναφερθεί. 

3.2. ότι τα προσφερόμενα είδη ικανοποιούν τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, 

φέρουν σήμανση CE  

 όσον αφορά τα  in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Οδηγία  

98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για 

τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική απόφαση  ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 3607/892/2001/ΦΕΚ Β 

1060/10-8-2001 κι  έχει τροποποιηθεί  με το άρθρο 25 της ΚΥΑ ΔΥβδ/Γ.Π. οικ. 130648/30-8-

http://www.did-hosp.gr/
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2009 (ΦΕΚ Β 2198/2-10-2009)  

  όσον αφορά τα  ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Οδηγία  2007/47/EΟK του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, η οποία τροποποιεί 

την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως έχει 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία  με την Κοινή Υπουργική απόφαση  ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 

130648/30-08-2009 (ΦΕΚ Β2198/2-10-2009). 

3.3.  ότι συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά 

διακίνησης των προσφερόμενων ειδών και διαθέτετε βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου 

Οργανισμού, από την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεστε με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348 Υπουργική 

Απόφαση «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων» (ΦΕΚ 32/16-1-04), καθώς και την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 92334 Υπουργική Απόφαση 

«Τροποποίηση της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/2004 Υπουργικής Απόφασης «Αρχές και κατευθυντήριες 

γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 1459/22-9-04). 

3.4.   ότι ο ανάδοχος κι ο κατασκευαστής (εφόσον είναι διαφορετικές εταιρείες) του προϊόντος 

διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη  διαχείριση της ποιότητας 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000, ΕΝ ISO 13485:2007 (ή όποιο ισοδύναμο 

πρότυπο αφορά την προκηρυσσόμενη προμήθεια).  

3.5. ότι μπορείτε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε 

περίπτωση που η χρήση του θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των χρηστών ή 

ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού. 

3.6.  ότι εγγυάστε καθ’ όλη τη διάρκεια της  σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, 

την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους 

στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και ότι αναλαμβάνετε την υποχρέωση να διαθέσετε 

εξειδικευμένο υπάλληλο, ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό του Νοσοκομείου, εφόσον 

απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού των ειδών, καθώς και τα προστατευτικά μέτρα για 

την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. 

3.7. ότι  εγγυάστε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτετε επαρκή ποσότητα υλικών, 

ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, για το οποίο προορίζονται τα 

υπό προμήθεια είδη. 

3.8 δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών  πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, 

σύμφωνα με την περ. γ του  άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4488/2017. 

3.9 αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

3.10 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχετε λάβει 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 

3.11 παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 

Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 

του Ν.4412/2016. 

3.12 συμμετέχετε με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. 

3.13 αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως: - Πιστοποιητικό του οικείου 

Επιμελητηρίου (Επαγγελματικού, Βιοτεχνικού κ.λ.π.) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 
συμμετέχοντος σ’ αυτό, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Αρχή, - το Φ.Ε.Κ. 

ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), - ευκρινή 
φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 

τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν 
ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 

αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
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5. Παραστατικό εκπροσώπησης,  εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους. 

 
6. Επίσημο φυλλάδιο – prospectus του κατασκευαστικού οίκου στο οποίο θα αναφέρονται τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά του κάθε φίλτρου. 

 
7. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄), με το οποίο δίνονται 

αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 
8. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 

του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν, καθώς 

και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Διεύθυνση).  Εφόσον ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει 
ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 

του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον 
τόπο εγκατάστασης (πλήρης Διεύθυνση). Επίσης να επισυνάψει στην προσφορά του, υπεύθυνη 

δήλωση προς τον φορέα, όπου (ο ανάδοχος) θα δηλώνει ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος 

θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής 

έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

 
9. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση 

προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις διακήρυξης. 

 
10. Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

 
11. Αναφορά του τμήματος της συμβάσεως το οποίο ο προμηθευτής  προτίθεται, ενδεχομένως, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής  προτίθεται να 

εκτελέσει τη σύμβαση  στηριζόμενος  στις τεχνικές  δυνατότητες  και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει  
να αποδεικνύει  με την προσφορά του,  ότι θα έχει  στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο 

μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών, ότι θα  θέσουν στη διάθεσή 

του  τα αναγκαία μέσα  και θα εκτελέσουν  κάθε απαιτούμενη εργασία. 
       Σε περίπτωση ένωσης Εργολάβων ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 
 

         

       Η  υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να ζητήσει οποιοδήποτε από τα 
δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστώσει την τεχνική ικανότητα του αναδόχου. 

   
12.  Τεχνική προσφορά (Παράρτημα Β): Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
       Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 
    Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου .pdf  
ηλεκτρονικά και στον τίτλο να έχουν τους αριθμούς με τους οποίους ζητούνται. 

Παράδειγμα: 1.Εγγυητική επιστολή, 2. ΕΕΕΣ, 3. Υπεύθυνη Δήλωση κλπ. 

 
    Στα περιεχόμενα του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 
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(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

  
    Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» οι συμμετέχοντες,  υποβάλουν 

ηλεκτρονικά την Οικονομική τους Προσφορά.  
   

    Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

   Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 
    Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο 

Νοσοκομείο. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ο Προμηθευτής 
επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση 

    

    Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες  προσφορές, δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή, ο προμηθευτής 
θα  επιλέγει με κλήρωση μεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 

Ν.4412/2016. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων μετά από πρόσκληση. 

   Υπογραμμίζουμε ότι οι προσφερόμενες τιμές, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις αναρτημένες στο 

παρατηρητήριο τιμών (www.epromy.gr). Στην προσφορά, σε ένα αρχείο excel σε μορφή .pdf,  πρέπει 

να αναφέρετε ο κωδικός παρατηρητηρίου τιμών που ανήκει το είδος που προσφέρεται και ο κωδικός  

GMDN. Τα είδη θα πρέπει να έχουν τον αύξον αριθμό και τον κωδικό Νοσοκομείου όπως στην 

ηλεκτρονική φόρμα.  

     Η μη υποβολή των παραπάνω στοιχείων συνιστά τoν αποκλεισμό του προμηθευτή από τον 

διαγωνισμό.   

     Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως τους 
υποψηφίους, να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις και να ζητά στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 

των προσφερομένων τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. Η ευθύνη  για την ακρίβεια 
των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως 

από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών χωρίς 
να ζητηθούν δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
     Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 

απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια 

επιτροπή. 
    Αντιπροσφορές και  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται  δεκτές.   

    Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα.      
    Έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή 

αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά για τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

    Προσφορά που είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  

   Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των 

http://www.epromy.gr/
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προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρo-

σφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

   Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 

προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους 
όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

   Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την προσφυγή κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

   Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  09 Μαρτίου 2020  και 

ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του 4412/2016 και εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.   

   Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο του ηλεκτρονικού 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των 

οικονομικών προσφορών, αποσφραγίζονται σε νέα ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 
οικονομικούς φορείς. Θα αποσφραγισθούν μόνο οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων 

που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών. Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων. 

        Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, προβαίνουν στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η 
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με  τη χαμηλότερη τιμή. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματά στους 

χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα 
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών 
• Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

    Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  ο «προσωρινός ανάδοχος» στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου *.pdf  και σε φάκελο με σήμανση 
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«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται 

παρακάτω. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία. Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να κατατεθούν με ισχύ 

σύμφωνα με τη νομοθεσία όπως αυτή ισχύει. 
 

   Δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016, τα οποία υποβάλλονται από αυτόν 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: 

 
1. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, όπως ποινικό μητρώο ή 

ελλείψει  αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ 
τους διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν  από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει  την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου  73, το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

 O υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), έκδοσης μετά την κοινοποίηση της έγγραφης  ειδοποίησης, 
στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο 
σε αυτόν προσωπικό. 

 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 

πριν  από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 

4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄, του Ν.4412/2016, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους. 
 

 

5. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τριών 
τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας, αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
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1) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016 

 
2) Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας των συστημάτων, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε 
μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Η δήλωση του παρόντος άρθρου 
υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 

 
3) Γίνονται  δεκτά  φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αντί των πρωτοτύπων,  σύμφωνα με τα  οριζόμενα  στο 

Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342/01-04-2014 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Γενική Διεύθυνση Διοικητικής 
Οργάνωσης και Διαδικασιών (ΑΔΑ ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ).  Όλα τα δικαιολογητικά  θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή 
επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
 

4) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά για τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

       

6.  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασίας, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Από το 
πιστοποιητικό θα προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  πριν την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφορά. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής 

λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις 

περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, δύναται να χρησιμοποιείται υπεύθυνη δήλωση, 
έκδοσης μετά την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, σύμφωνα με το αρ. 43 του  

Ν.4605/2019, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

    Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως 
μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 
      Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα σύμφωνα με την παρ. 103 του Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
     Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού ανάδοχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της 

χαμηλότερης τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
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 Σελίδα 13 από 31 

 

    Αν ο «προσωρινός ανάδοχος» δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
ανάδοχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις (%), 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  
 

    Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού ανάδοχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 
προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της 

τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 

    Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105 
 

     Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος 
 

    Στην περίπτωση που προκύψουν προσφορές με ισότιμο ποσοστό έκπτωσης, η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
 

     Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο βιβλίο ΙV «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» του Ν. 

4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, μέσω του συστήματος επισυνάπτοντας το σχετικό 

τυποποιημένο έντυπο με μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η προσφυγή 
κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείο στην ΑΕΠΠ. 
    Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το 

υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία 
που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης 

είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του 
κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει 

προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η 
ημερομηνία αποστολής. 

      Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, αυτά υποβάλλονται από τους 

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011(ΦΕΚ 

/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( 
ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Σε περίπτωση κατάθεσης ηλεκτρονικού παραβόλου 

θα πρέπει να κατατεθεί και το αποδεικτικό πληρωμής. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

      Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την απόφαση κατακύρωσης ηλεκτρονικά, μετά την ανάρτησή της 
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών. 

       
      Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η  αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της  σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά 

τα εξής:  
 άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
 ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  
 κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση.  
 

      Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Η υπογραφή της 

σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

     Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει σε προθεσμία 
που δεν μπορεί να ξεπερνά τις  είκοσι (20) ημέρες  από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης 

για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (επισυναπτόμενο σχέδιο στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας). 

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Προμηθευτής στον οποίο κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση δεν 
προσέλθει για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. Η σύμβαση θα υπογραφεί 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Προμηθευτή/Αναδόχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο και θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
     Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 
     Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος από την υπογραφής της με δικαίωμα 

παράτασης για ένα (1) έτος.  

     Για τα είδη που έχουν καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 
να προσαρμόσει τις τιμές του σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές, που θα ισχύουν κατά το διάστημα της 

παράτασης.  

     Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη  και απόφαση  κατακύρωσης  ή ανάθεσης,  εκτός  κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών.  

     Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις περιπτώσεις 

αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των 
συμβατικών ποσοτήτων. 

     Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, 

μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

    Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε περιφερειακό 
επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο. 

ΑΔΑ: ΨΝ5Ξ4690Β9-Η52





 Σελίδα 15 από 31 

     Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή Υ.Πε ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική προμήθεια στο 

Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος 

τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του 
προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.   

      Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη 
της, μετά όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή 

του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη 

προμήθεια από την 4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 

2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το 
Νοσοκομείο.  

        Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισμού το γεγονός 
αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του προμηθευτή. 

    

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
  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. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε 

ευρώ(€). 
 

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν 

Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει 

να ισχύει για τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες 

μετά την ημερομηνία Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης προς τον ανάδοχο. 

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να  
καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

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

το συνολικό συμβατικό χρόνο. 

      Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

3.  Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπό-

κειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

4.  Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016. 

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 14ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
     Ο προμηθευτής  οφείλει να παρέχει τις συμβατικές ποσότητες  στο ΓΝ Διδυμοτείχου, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης, μετά από την παραγγελία της αποθήκης. 

ΑΔΑ: ΨΝ5Ξ4690Β9-Η52





 Σελίδα 16 από 31 

    Οι  προς προμήθεια ποσότητες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία 

(Τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το προς προμήθεια είδος, κ.λπ.).  Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης κι 
ότι άλλο κριθεί αναγκαίο και του ζητηθεί από την Υπηρεσία.             

    Η παράδοση των  υλικών θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής 
παραγγελίας από το Νοσοκομείο. Σε περιπτώσεις παραγγελιών για κάλυψη μεγαλύτερων αναγκών του 

ενός (1) μηνός η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών. 

     Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα, ευθύνη και 
μέριμνα του προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής τους. 

     Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται εντός της ίδιας  ημέρας, με τη παράδοσή τους στο 
Νοσοκομείο. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση 

που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής οφείλει να 
παραδίδει μαζί με τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο με οδηγίες 

χρήσης και συντήρησης αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή  

βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προμήθειας.  
     Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου. Κατά τη διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το 
επιθυμεί, ο προμηθευτής. Έπειτα η επιτροπή μπορεί να παραλάβει το υλικό ή να το παραλάβει με 

παρατηρήσεις ή να απορρίψει. Σε κάθε περίπτωση συντάσσει πρακτικό και συνεχίζει κατά περίπτωση με τα 

όσα ορίζει το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των 

υλικών μπορεί να παρατείνεται κατά διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που 

συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις.  

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως 

αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

 Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παρα-

δόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών  και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση 

παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων 
εις βάρος του προμηθευτή. 

 Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 
του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

      Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

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

      Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμημα-
τικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 

Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό 
στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

 Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή  καθυστερήσει από το Νοσοκομείο  εξήντα 
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο  καθίσταται 

υπερήμερο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον συμβασιούχο. 

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

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

ΑΔΑ: ΨΝ5Ξ4690Β9-Η52





 Σελίδα 17 από 31 

   Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 

μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων  που αφορούν στην 

εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

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

        

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Τον προμηθευτή  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 
 

1 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας. 2% 
2 Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται 

κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχής, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβασης 

(άρθρο 4ο του  Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

0,07% 

3 Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται κράτηση   

0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 

350 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) 

0,06% 

4 Υπέρ του Δημοσίου επιβάλλεται κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας εκτός φπα, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 

ποσό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών (άρθρο 36ο του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) 

0,02% 

  
   Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας 

των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.    
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17o  

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

           Ο προμηθευτής  οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα 
με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, 

διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο το Νοσοκομείο. 

     Ο προμηθευτής  εγγυάται για τη διάθεση των αναφερομένων στην Προσφορά ποσοτήτων και 
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές του με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Νοσοκομείου ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό 
προσώπων.  

    Ο προμηθευτής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Νοσοκομείου. Ο 

προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που τυχόν θα 

προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου καθώς και πρόκληση προβλήματος στο προσωπικό ή 
σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητά του.    

 
 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18o  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
    Η αναθέτουσα αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις του 

άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 
    Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση 

μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΔΑ: ΨΝ5Ξ4690Β9-Η52





 Σελίδα 18 από 31 

    Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος.  
    Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την  ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από  αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

    Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 
την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 

οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η 

τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 

αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 
     Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
     Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 

είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου 

από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του νόμου 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
 

   Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν 

θεωρούνται για τον Προμηθευτή  όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής 

δραστηριότητας και ελέγχου του προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά 
οι παρακάτω:  

1. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του 
εργοστασίου του αναδόχου. 

2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου. 
3. Πλημμύρα. 

4. Σεισμός.  

5. Πόλεμος.  
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
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συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο φορέα τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

Η Σύμβαση που θα συναφθεί διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η 

Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά 

που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα ελληνικά 
δικαστήρια . 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα 
οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 

1.  Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016  
 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή 
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.  

 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία 
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 

που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το 
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω 

τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

  
8. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 

των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  
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ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

     
    Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη  ισχύoυv οι  περί πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ 

Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύoυv κάθε φoρά . 

 
 
 
 

                                                                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                              ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
                                                                                    

 
 

                                                                              ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 7139 

ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 
ΚΟΙΛΙΑΣ 5ΜΜ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ 
ΔΥΟ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΑ ΤΡΟΚΑΡ 

Η κάνουλα του τροκάρ πρέπει να είναι από 
ακτινοδιαπερατό υλικό για να μην εμποδίζουν 
διεγχειρητικά ακτινολογική εξέταση. Η λόγχη του 
τροκάρ να έχει αυτόματη ταχύτατη επαναφορά για 
προστασία των σπλάχνων. Να έχει άκρο με αιχμή 
κατά προτίμηση δίπολη (τύπου νυστέρι) να κόβει 
αλλά να αφήνει την δυνατόν μικρότερη οπή για την 
αποφυγή δημιουργίας κηλών μετεγχειρητικά . Να 
έχει καλή λαβή για καλή αίσθηση κατά την εισαγωγή 
στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Να έχει ένδειξη στην 
λαβή που να πληροφορεί την θέση της λεπίδας κατά 
την εισαγωγή. Τα τροκάρ των 10 mm να έχουν 
μειωτήρα 5 mm ή δυνατόν ενσωματωμένο. Να 
έχουν άριστη βαλβίδα αποκλεισμού του αερίου για 
να μην υπάρχουν διαφυγές αερίου. Να έχουν 
βαλβίδα εξόδου αερίου. Το υλικό της κάνουλας να 
είναι τέτοιο ώστε να μην τραυματίζει αλλά να μην 
αντανακλά το φως της φωτεινής πηγής. 

10 483,60 

2 7142 

ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 
ΚΟΙΛΙΑΣ 10ΜΜ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ 
ΔΥΟ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΑ ΤΡΟΚΑΡ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 
Μ.Χ. 

Η κάνουλα του τροκάρ πρέπει να είναι από 
ακτινοδιαπερατό υλικό για να μην εμποδίζουν 
διεγχειρητικά ακτινολογική εξέταση. Η λόγχη του 
τροκάρ να έχει αυτόματη ταχύτατη επαναφορά για 
προστασία των σπλάχνων. Να έχει άκρο με αιχμή 
κατά προτίμηση δίπολη (τύπου νυστέρι) να κόβει 
αλλά να αφήνει την δυνατόν μικρότερη οπή για την 
αποφυγή δημιουργίας κηλών μετεγχειρητικά . Να 
έχει καλή λαβή για καλή αίσθηση κατά την εισαγωγή 
στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Να έχει ένδειξη στην 
λαβή που να πληροφορεί την θέση της λεπίδας κατά 
την εισαγωγή. Τα τροκάρ των 10 mm να έχουν 
μειωτήρα 5 mm ή δυνατόν ενσωματωμένο. Να 
έχουν άριστη βαλβίδα αποκλεισμού του αερίου για 
να μην υπάρχουν διαφυγές αερίου. Να έχουν 
βαλβίδα εξόδου αερίου. Το υλικό της κάνουλας να 
είναι τέτοιο ώστε να μην τραυματίζει αλλά να μην 
αντανακλά το φως της φωτεινής πηγής. 

10 483,60 

3 7143 

ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 
ΚΟΙΛΙΑΣ 12ΜΜ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ 
ΔΥΟ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΑ ΤΡΟΚΑΡ 

Η κάνουλα του τροκάρ πρέπει να είναι από 
ακτινοδιαπερατό υλικό για να μην εμποδίζουν 
διεγχειρητικά ακτινολογική εξέταση. Η λόγχη του 
τροκάρ να έχει αυτόματη ταχύτατη επαναφορά για 
προστασία των σπλάχνων. Να έχει άκρο με αιχμή 
κατά προτίμηση δίπολη (τύπου νυστέρι) να κόβει 
αλλά να αφήνει την δυνατόν μικρότερη οπή για την 
αποφυγή δημιουργίας κηλών μετεγχειρητικά . Να 
έχει καλή λαβή για καλή αίσθηση κατά την εισαγωγή 
στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Να έχει ένδειξη στην 
λαβή που να πληροφορεί την θέση της λεπίδας κατά 
την εισαγωγή. Τα τροκάρ των 12 mm να έχουν 
μειωτήρα 5 mm ή δυνατόν ενσωματωμένο. Να 
έχουν άριστη βαλβίδα αποκλεισμού του αερίου για 
να μην υπάρχουν διαφυγές αερίου. Να έχουν 
βαλβίδα εξόδου αερίου. Το υλικό της κάνουλας να 
είναι τέτοιο ώστε να μην τραυματίζει αλλά να μην 
αντανακλά το φως της φωτεινής πηγής. Να 
επιτρέπει την δίοδο Endo GIA 

10 483,60 
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4 7164 

ΨΑΛΙΔΙ 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ, 
ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥ 
36CM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ  
(360o) ΣΤΥΛΕΟΥ 
5ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ 
ΛΕΠΙΔΑΣ 15ΜΜ, 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 

Να είναι συμβατά με την γεννήτρια που διαθέτει το 
νοσοκομείο χωρίς αντάπτορες. Εάν αυτό δεν είναι 
δυνατόν τότε θα γίνει με παραχώρηση  συνοδού 
εξοπλισμού χωρίς κόστος χρήσης και συντήρησης. 
Μία γεννήτρια υπερήχων και τέσσερα συνδετικά 
καλώδια. Η εταιρία θα πρέπει να υποστηρίζει το 
Νοσοκομείο με τέσσερα σετ αυθημερόν.  

28 15.276,80 

5 23101 
ΛΑΒΙΔΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗ
ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 
ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10ΜΜ 
ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 
20ΜΜ,Μ.Χ. 

Λαβίδα  ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής 
αγγείων, διαμέτρου 5 χιλ. με κυρτές σιαγόνες, 
επικαλλυμένες με αντικολλητικό νανοϋλικό, 
σύλληψης του ιστού με το κλείσιμο της χειρολαβής 
και κατ΄ επέκταση των σιαγόνων, ενεργοποίηση με 
παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής και κατά 

συνέπεια των σιαγόνων, ενσωματωμένο καλώδιο, η 
οποία επιτρέπει συγκόλληση αγγείων λεμφαγγείων 
και ιστών πάχους μέχρι και 7mm χωρίς τον κίνδυνο 
θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, 
ενεργοποιούμενη από το χέρι και με οπτικό και 
ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του 
αγγείου, μήκους 37εκ. Να διαθέτει ξεχωριστή 
σκανδάλη μηχανικής κοπής.  

2 1.537,60 

6 7201 

ΒΕΛΟΝΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
ΤΡΟΚΑΡ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, 
Μ.Χ.   

20 1.364,00 

7 7223 

ΣΑΚΟΣ 
ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 10ΜΜ ( 
ΛΙΘΩΝ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ 
ΚΥΣΤΗΣ 
Κ.Λ.Π.),ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ
ΕΝΟ Μ.Χ. 

Σάκος περισυλλογής παρασκευάσματος 10mm, μ.χ., 

χωρητικότητας τουλάχιστον 210ml ,με στειλεό 
εφαρμογής, ράμμα και νυστέρι, ένδειξη 
κατεύθυνσης ανοίγματος για την απρόσκοπτη 
τοποθέτηση του ενδοκοιλιακά και την ασφαλή 
περισυλλογή του παρασκευάσματος. Για τροκαρ 
10mm. Να αντέχει σε πιέσεις τουλάχιστον 10PSI. 

100 3.534,00 

8 7227 

ΡΑΜΜΑ  
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ 
ΒΡΟΓΧΟ 
ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ 2-0 

Ράμμα λαπαροσκοπκής χειρουργικής πολύκλωνο 
απορροφίσιμο με προκατασκευασμένο βρόγχο 

3 130,20 

9 7233 

ΣΕΤ 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 
ΑΠΟ 2 ΚΑΝΟΥΛΕΣ 
5ΜΜ, ΕΝΑ ΤΡΟΚΑΡ 
5ΜΜ, 2 ΚΑΝΟΥΛΕΣ 
10ΜΜ, ΕΝΑ ΤΡΟΚΑΡ 
10ΜΜ, ΜΕΙΩΤΗΡΑ 
ΤΡΟΚΑΡ 10-5ΜΜ, 
ΒΕΛΟΝΗ VERRESS, 
ΕΝΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 
CLIRS, ΔΥΟ ΛΑΒΙΔΕΣ 
ΙΣΧΥΡΩΝ ΔΟΜΩΝ, 
ΕΝΑ ΨΑΛΙΔΙ 5MM, 
ΜΙΑ ΛΑΒΙΔΑ 
DISSECTOR. 

To σετ να περιλαμβάνει όλα τα είδη που 
αναφέρονται στην περιγραφή  με τις προδιαγραφές 
των αντιστοίχων ειδών όπως αναφέρονται στα 
μεμονωμένα είδη. Εναλλακτικά μπορεί να 
προσφερθεί σετ χωρίς τις λαβίδες και ψαλίδι αλλά  
να παραχωρεί η εταιρεία 4 σετ λαπαροσκοπικών 
λαβίδων 4  dissector και 4 ψαλίδια πολλαπλών 
χρήσεων τύπου stortz.                                                                                                          
Η εταιρεία θα πρέπει να παραχωρήσει στο 
Νοσοκομείο πύργο πλήρους λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής με κάμερα και μόνιτορ υψηλής 
ανάλυσης (HD), πηγή ψυχρού φωτισμού LED και 
αντλία πνευμοπεριτοναίου. Η χρήση του πύργου και 
η υποστήριξη θα αφορά όλο το χρονικό διάστημα 
που θα ισχύει η σύμβαση. 

270 82.360,80 

10 7245 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ, 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ, 
ΜΗΚΟΥΣ 250CM 
(+10CM), 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, 
Μ.Χ.   

300 744,00 
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11   

ENDO CLIP 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 10ΜΜ 
ΜΕ CLIPS LARGE ΓΙΑ 
ΑΠΟΛΥΝΩΣΗ ΕΥΡΥ 
ΚΥΣΤΙΚΟΥ   

Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 
10mm, με δυο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας 

(φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ) καθώς και 
ξεχωριστή σκανδάλη φόρτισης του κλιπ και 

ξεχωριστή σκανδάλη τοποθέτησης του κλιπ. Να 
διαθέτει 15 κλιπ τιτάνιου μεγάλου μεγέθους με 

βεντουζοθύλακες για αποφυγή ολίσθησης του ιστού 
από το κλιπ. 

20 3.596,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

         

Επωνυμία   Τράπεζας............................................................................................. 

Κατάστημα................................................................................................................ 

(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.) 
 

                                                              Ημερομηνία Έκδοσης.......................... 
                                                                 ΕURO................................................. 

                ΠΡΟΣ 

                                   Γ.Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
                              25ης ΜΑΪΟΥ 152 

                       Τ.Κ. 68300 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.............................................. 
 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  
 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ........... οδός ............. αριθμός ... ΤΚ ...........,}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α).............. οδός.............................. αριθμός.................ΤΚ..................  

β).............. οδός.............................. αριθμός.................ΤΚ..................  

γ).............. οδός.............................. αριθμός.................ΤΚ..................  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό για 

την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο ........................... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον 

προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με 
τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας. }  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε 

μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..................  

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) 
μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 
                 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
Επωνυμία   Τράπεζας............................................................................................. 
Κατάστημα................................................................................................................ 
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.) 

 
                                                              Ημερομηνία Έκδοσης.......................... 
                                                                     ΕURO................................................. 

                     ΠΡΟΣ 
                                                        Π.Γ.Ν.Ε.-Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

                                     25ης ΜΑΪΟΥ 152 
                             Τ.Κ. 68300 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΑΡ.............................ΕΥΡΩ......................................... 

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

…………………….. αριθ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, 
σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας 

…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …………….. διακήρυξης του  Π.Γ.Ν. Εβρου- 

Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η 
εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της 

συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της 

εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται 

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

αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της 
απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε 

να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που 

δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτόσημου. 

 

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

την ημερομηνία λήξης της.       
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    

 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 
 
 
 
                          
                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
                 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

 
 
 
 
 

 

   

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ……../……….. 

 
Για την προμήθεια   του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με λαπαροσκοπικό υλικό 

 
 

Ποσού ……………………….€ συμπεριλαμβανομένου του φπα 
 
 

Εγγυητική Επιστολή Ποσού: …………………€ 
 

      

Στο Διδυμότειχο  σήμερα την ……………………………. του έτους ……………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 
 

Αφενός 
 

    Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου που εδρεύει στο 

Διδυμότειχο – 25ης Μαΐου 152, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 997162988, υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας  

και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της  παρούσας από τον Αναπληρωτή Διοικητή κ. 

………………………………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «το Νοσοκομείο»  

και αφετέρου 

 

η  Εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………. με ………………………….της Δ.Ο.Υ. ……………………………….. 

(στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει ……………………………………………. και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή της παρούσας από τον κ. …………………………………………. της εταιρείας ,  κάτοικο 

…………………………………  

αφού έλαβαν υπόψη ότι: 

1. Την ………………….. διακήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 
…………………….., για την προμήθεια του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου, με …………………….. (CPV ………………………) 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ……………………..€ συμπεριλαμβανομένου του φπα  και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

2. Το γεγονός ότι στο διαγωνισμό κατατέθηκαν ………………………… προσφορές. 
3. Την …………………………………………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε 

το πρακτικό της τεχνικής αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης ……………………. και κωδικό ΕΣΗΔΗΣ …………………………... 

4. Την ……………………………………………………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκε το πρακτικό της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 
με αριθμό διακήρυξης ……………………. και κωδικό ΕΣΗΔΗΣ ………….. 

5. Την ………………………………………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε 
το πρακτικό της αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με 
αριθμό διακήρυξης …………………… και κωδικό ΕΣΗΔΗΣ …………………. 

6. Την προσφορά της εταιρείας στον …………………………. διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
7. Την αρ. …………. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμ.πρωτ. ………………………. του . ΓΝ Διδυμοτείχου 

σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου με ΚΑΕ ………….., οικονομικού έτους 
……………., η οποία καταχωρήθηκε με α/α ………………. στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Υπηρεσίας.    
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Γ. Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως 
αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, 
σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
        Η παρούσα σύμβαση ισχύει για δώδεκα (12) μήνες,  ήτοι από ……………………… έως …………………..  οι 
προσφερόμενες τιμές  θα ισχύουν καθόλο το χρονικό διάστημα ισχύος της συμβάσεως  και  για την ενδεχόμενη 
παράτασή της.  

      Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερώς 
τη σύμβαση για ακόμα ένα έτος  από την ……………. έως την ………………, με έγγραφη δήλωσή του που 
απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της σύμβασης. Για τα είδη που έχουν καταχωρηθεί στο 
παρατηρητήριο τιμών, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει τις τιμές του σύμφωνα με τις 
τρέχουσες τιμές, που θα ισχύουν κατά το διάστημα της παράτασης.  

     Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη  και απόφαση  κατακύρωσης  ή ανάθεσης,  εκτός  κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

     Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις περιπτώσεις αδράνειας, 
παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών 
ποσοτήτων. 

    Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε περιφερειακό επίπεδο, η 
σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο. 

     Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή Υ.Πε ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική προμήθεια στο Ίδρυμα με 
οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, 
μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις 
συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.   

      Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά 
όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για τα είδη 
του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την 4η Δ.Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας & Θράκης ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,), κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που 

τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το Νοσοκομείο.  

        Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν 
αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του προμηθευτή. 

   Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.    

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Ο προμηθευτής  οφείλει να παρέχει τις συμβατικές ποσότητες  στο ΓΝ Διδυμοτείχου, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης, μετά από την παραγγελία της αποθήκης. 

    Οι  προς προμήθεια ποσότητες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία (Τιμολόγιο στο 
οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το προς προμήθεια είδος, κ.λπ.).  Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα 
δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης κι ότι άλλο κριθεί αναγκαίο και του ζητηθεί 
από την Υπηρεσία.             

    Η παράδοση των  υλικών θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας 
από το Νοσοκομείο. Σε περιπτώσεις παραγγελιών για κάλυψη μεγαλύτερων αναγκών του ενός (1) μηνός η παράδοση 
των ποσοτήτων θα γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών. 
     Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του 
προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής τους. 
     Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται εντός της ίδιας  ημέρας, με τη παράδοσή τους στο Νοσοκομείο. Η 
παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα 
γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει μαζί με τα υλικά εγχειρίδιο 
χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην Ελληνική 
γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή  βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να 
συνοδεύει τα είδη της προμήθειας.  
     Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 

των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Έπειτα η επιτροπή μπορεί να παραλάβει το υλικό ή να το παραλάβει με παρατηρήσεις ή να απορρίψει. Σε κάθε περίπτωση 
συντάσσει πρακτικό και συνεχίζει κατά περίπτωση με τα όσα ορίζει το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών 
μπορεί να παρατείνεται κατά διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου, με αιτιολογημένη 
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απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί 
σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην 
περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο   
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

3.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………………. εγγυητική επιστολή  της τράπεζας Πειραιώς, ποσού 
………………..ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας 
(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), η οποία παρατάθηκε και ισχύει  έως την …………………. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων . 

3.2.  Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της διακήρυξης 
και στον Ν. 4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

4.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τηv σχετική 
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν. 

4.2. Με τηv ίδια διαδικασία o προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν  φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή 

δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε 
μετά από αίτησή του. 

4.3. Ο προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον: 

4.3.1. Η σύμβαση δεv υπογράφηκε ή τo υλικό δεv φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστάθηκε με ευθύνη 
τoυ Νοσοκομείου. 

4.3.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. 

4.4. Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης τoυ υλικού μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας της απόφασης κήρυξης 
έκπτωτου, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απoρριφθέvτoς υλικού γίνεται δεκτή. 

4.5. Στov προμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται 
με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo 
υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

4.6.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o προμηθευτής 
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την 
κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

4.6.1 Αν ο προμηθευτής διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου την σύμβαση, πριν την 
ημερομηνία λήξεως του χρόνου ισχύος της καθώς και των παρατάσεών της, υποχρεούται στην καταβολή 
προς το Νοσοκομείο ποινικής ρήτρας το ύψος της οποίας θα αποφασισθεί μετά από σχετική απόφαση του 
Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Σε μια τέτοια περίπτωση το Νοσοκομείο θα δικαιούται ελεύθερα να προμηθευτεί τα 
είδη από την ελεύθερη αγορά και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο προμηθευτή την τυχόν 
προσήκουσα διαφορά τιμής. 

4.6.2.  Σε περίπτωση ελλείψεων ή παραλείψεων ή πλημμελούς εφαρμογής τον όρων της σύμβασης, θα 
επιβάλλεται στον προμηθευτή πρόστιμο, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της ζημιάς παρακρατούμενη 
από την αμοιβή του μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο 
πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του 
προμηθευτή ως εκπτώτου.  

         Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο  διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας 
τον προμηθευτή έκπτωτο  και να αξιώσει αποζημίωση.  

4.7. Στον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή 
αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα 
προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

 Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, 
μετά την οριστική παραλαβή των ειδών  και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με 
έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 

 Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

    Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  

      Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής ορι-

στικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής 
εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω 
προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

    Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή  καθυστερήσει από το Νοσοκομείο  εξήντα (60) ημέρες μετά 
την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο  καθίσταται υπερήμερο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

     Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα του ελέγχου του διαγωνισμού και β) κατά 
το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, 
παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 

    Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων  που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, 
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και 
κανονιστικές Διατάξεις. 

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

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Τον προμηθευτή  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 

1 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας. 2% 

2 Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται κράτηση 
0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχής, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβασης (άρθρο 4ο του  Ν.4013/2011 
όπως ισχύει). 

0,07% 

3 Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται κράτηση   0,06% η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 του Ν.4412/2016 
όπως ισχύει) 

0,06% 

4 Υπέρ του Δημοσίου επιβάλλεται κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

εκτός φπα, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 36ο 
του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) 

0,02% 

    Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει 
το Νοσοκομείο.    

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον 
Προμηθευτή  όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του 
προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του 

εργοστασίου του προμηθευτή. 
 Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 
 Πλημμύρα. 
 Σεισμός.  
 Πόλεμος.  
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 Σελίδα 31 από 31 

 Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 
 Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

8.1. Το υπό προμήθεια είδος  πρέπει να είναι πληροί τους ευρωπαϊκούς ή/ και διεθνείς κανόνες για την ασφάλεια 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
8.2. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 
Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

8.3. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν 
αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του 
διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του 
επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

8.4. κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογι-
κές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. 

8.5. Ο προμηθευτής  οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται 
να αποζημιώσει κατά νόμο το Νοσοκομείο. 
8.6. Ο προμηθευτής  εγγυάται για τη διάθεση των αναφερομένων στην Προσφορά ποσοτήτων και υπόσχεται δε 
και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές του με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα 
στελέχη του Νοσοκομείου ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
9.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, Το Νοσοκομείο και ο Προμηθευτής  καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια . 
   Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη 
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική 
Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.  
9.2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της διακήρυξης του διενεργηθέντος 
διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύουν 
κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, 
που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας. 
9.3.  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. 
                      
      Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία ίδια (3) πρωτότυπα, και αφού 
διαβάσθηκαν, βεβαιώθηκαν νόμιμα και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν 
στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχο και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. 
 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
      
        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                        
        (σφραγίδα – υπογραφή) 
  

 
 
         …………………………………………… 
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