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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

     Έχοντας υπ’ όψη:

1. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α /07 ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

2. Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) «Περί  βελτίωσης και  εκσυγχρονισμού

του   ΕΣΥ».

3. Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) «Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών

Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων».

4. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Τεύχος Α’)  «Περιφερειακή συγκρότηση του

Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  

5. Τον  Ν.  3527/07  (ΦΕΚ  25/Α)  «Κύρωση  συμβάσεων  υπέρ  νομικών

προσώπων  εποπτευόμένων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  &  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις »

6. Τον Ν.  2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97)  «Περί  δικαστικής  προστασίας  κατά  το

στάδιο  που  προηγείται  της  σύναψης  συμβάσεως  δημοσίων  έργων,

κρατικών  προμηθειών   και  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  την  οδηγία

89/665/Ε.Ο.Κ.

7.  Τον  Ν.  3580/(ΦΕΚ  Α/134/18-6-2007)  «Προμήθειες  Φορέων

εποπτευομένων από το Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης

και άλλες διατάξεις»

8. Το Π.Δ.  60/07 «Περί  συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών »

9. Τον Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α΄/9-2-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών

προσώπων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  &  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις»
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10.Το  με  αριθμ.   1650/25-7-2011  (τεύχος  Β΄)  φύλλο  της  Εφημερίδας  της

Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύτηκε   Κ.Υ.Α με αριθμ. 6588/21-7-2011

για την έγκριση του ΠΠΥΥ’2011.

11.Την  με  αριθμ  8414/3-10-2011Απόφαση  της  ΕΠΥ  περί  εφαρμογής  και

εκτέλεσης του ΠΠΥΥ΄2011.

12. Τον  Ν.3846/(ΦΕΚ  66/Α΄/11-05-2010),  άρθρο  24  που  αφορά

τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του Ν.3580/07.

13.  Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128/Α΄/03-08-2010) άρθρο 27 με τίτλο την ΄΄Εξόφληση

προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ 

14.  Τον  Ν.3918/2011  (ΦΕΚ   31/Α΄/02-03-2011)  με  τίτλο  ‘’Διαρθρωτικές

αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

15.Την Εγκύκλιο Νο 1/25-5-2010 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά

με τον τρόπο προμήθειας υλικών και υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση

των διαγωνιστικών διαδικασιών του ΠΠΥΥ’ 2010

16.Το αρ.πρωτ.22764/16-9-2010 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

σχετικά με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010

17. Το άρθρο  61  παρ.1.  του  Ν.4146/2013  (ΦΕΚ 90  Α’/18-04-2013),  με  το

οποίο τροποποιείται το άρθρο 2, υποπερίπτωση  δδ’ του Ν.4013/2011 και

η σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων απαιτείται

πλέον μόνο, εφ’ όσον οι συμβάσεις εμπίπτουν , λόγω της εκτιμούμενης

αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007

και 60/2007, όπου το κατώτατο όριο με τον κανονισμό με αριθμ.1251/2011

είναι διαμορφωμένο στο  ποσό των 200.000,00€ πλέον του αναλογούντος

ΦΠΑ.  

18. Την αριθ.38/23-10-13 (Θέμα 10ο) εγκριτική ΑΔΣ για προσφυγή σε ανοικτή

διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια  του  είδους «βαλβίδες

καρδιάς» για τις ανάγκες του νοσοκομείου για χρονικό διάστημα πέντε (5)

μηνών,  προϋπολογισμού  δαπάνης  194.820,00€  συμπεριλαμβανομένου

του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

2

ΑΔΑ: ΒΛ194690ΩΣ-62Κ



Απευθύνουμε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ανοικτή διαδικασία διαπραγμάτευσης  με

δημοσίευση αυτής,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 22 του Π.Δ

118/2007, για την προμήθεια μηχανικών βαλβίδων ,30τεμάχια, δαπάνης

93.820,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  βιολογικές  βαλβίδες  με

στήριξη,15τεμάχια  δαπάνης  54.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  ,

βιολογικές  βαλβίδες  αστήρικτες  ,2τεμάχια  δαπάνης  10.700,00€

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  βαλβιδοφόρα  μοσχεύματα  με  μηχανική

βαλβίδα  ,2τεμάχια  δαπάνης  11.500,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,

βαλβιδοφόρα  μοσχεύματα  με  βιολογική  βαλβίδα  2τεμάχια  δαπάνης

13.100,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  και  δακτύλιοι  πλαστικής

τριγλώχινας 4τεμάχια δαπάνης 8.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

και  δακτύλιοι  βαλβιδοπλαστικής  2τεμάχια  δαπάνης  3.200,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου

για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (Φ 189/13) και μέχρι εξάντλησης

των συμβατικών ποσοτήτων , μέσω της οποίας ο αναδειχθείς μειοδότης

θα προμηθεύσει το είδος στο Νοσοκομείο με την υπογραφή σχετικής

σύμβασης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα περιλαμβάνει την κατάθεση κλειστών

και σφραγισμένων τεχνικών και οικονομικών προσφορών,  σε δύο (2)

αντίγραφα,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές

προδιαγραφές  που  επισυνάπτονται.  Απαραίτητη  είναι  η  κατάθεση

δειγμάτων. Σε περίπτωση εργαστηριακού ελέγχου τα έξοδα αυτού, θα

βαρύνουν τον προμηθευτή.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης έχουν (άρθρο 39

Π.Δ 60/2007):

α) Οι Έλληνες πολίτες

β) Οι αλλοδαποί.

γ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

δ) Οι Συνεταιρισμοί.

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

στ) Εκπρόσωποι των πιο πάνω προσκομίζοντας με την προσφορά

παραστατικό εκπροσώπησης.
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Οι Ενώσεις  και  οι  Συνεταιρισμοί  δεν υποχρεούνται  να λαμβάνουν ορισμένη

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή ο

Συνεταιρισμός υποχρεούνται να πράξουν τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτούς η

σύμβαση, εφ΄ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, ήτοι εκατόν ογδόντα

(180)  ημερολογιακές  ημέρες,  από  την  επομένη  της  διενέργειας  της

διαδικασίας  διαπραγμάτευσης.  Σε  περίπτωση  μη  ολοκλήρωσης  της

διαδικασίας  διαπραγμάτευσης,  η  ισχύς  της  προσφοράς  θα  παρατείνεται

εγγράφως,  κατά  ανώτατο  όριο,  για  χρονικό  διάστημα ίσο με  το  ανωτέρω

προβλεπόμενο.

Επισημαίνεται ότι:

Α.O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση

των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές

της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης.

Β.Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις  από τους

όρους της  Διαδικασίας  Διαπραγμάτευσης  δεν θα απορρίπτονται  υπό

την  προϋπόθεση  ότι  οι  αποκλίσεις  αυτές  δεν  αναφέρονται  στους

απαράβατους  όρους  και  κρίνονται  επουσιώδεις  από  την  αρμόδια

Επιτροπή.

Γ.Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και

η προσφορά θα απορρίπτεται.

Δ.Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως

απαράδεκτες.

Ε.  Διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε

μετά  την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

-Διευκρινίσεις  δίδονται  μόνο  όταν  ζητούνται  από  συλλογικό  όργανο,  είτε

ενώπιον  του,  είτε  ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μετά  από  σχετική

γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται  ότι,  από  τις  διευκρινίσεις  που  δίδονται  σύμφωνα  με  τα

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία

 που ζητήθηκαν.
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ΣΤ. Εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως

απαράδεκτες (Π.Δ. 370/95 άρθρο 12 παρ.3).

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο 
αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. Αποστέλλονται δε και παραλαμβάνονται 
από το αρμόδιο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού . Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, η ισχύς της προσφοράς θα παρατείνεται 
εγγράφως, κατά ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω 
προβλεπόμενο.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου
χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 
(Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο).
1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
1.4.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
και η εγγύηση συμμετοχής. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα 
τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την 
ένδειξη ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’. Επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο 
τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’.
1.4.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.
1.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών ή 
για κάθε είδος χωριστά.
1.6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, παρουσία του ιδίου ή ενός 
γραπτώς εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου κάθε υποψηφίου μειοδότη, την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
1.7. H Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
1.7.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών
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προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο 
οποίος, επίσης, σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή και 
παραδίδεται στην Υπηρεσία (Γρ. Προμηθειών).
1.7.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία 
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό 
με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.
1.7.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - 
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του διαγωνισμού.
1.8.0ι προσφέροντες υποχρεούνται:
Α. α) να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά στον κυρίως φάκελο, κατά την
διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ) και σύμφωνα με 
τις οικείες διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του παρόντος.
-Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης 
στον οποίο συμμετέχουν.
 Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της
παρ. 2 του παρόντος, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ.
(2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου κατάσταση.
 Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος.
- Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό
τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
- Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος.
- Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατ' άρθ. 18 παρ. 1.
- Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και ορίζεται από τη διακήρυξη, κατ' άρθρο 2 παρ. 2.
β) Να υποβάλλουν χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου 
τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του 
παρόντος και δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση.
γ) Να υποβάλλουν χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου 
τοποθετείται η οικονομική προσφορά.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των
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δικαιολογητικών της παραγράφου αυτής συνιστά λόγο αποκλεισμού 
του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του 
παρόντος, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά των παρ.2 και 3 κατά περίπτωση.
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη 
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 
το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για 
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του 
οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου,πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης
(1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. Α ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
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(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων
των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα 
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά 
της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, 
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, 
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου 
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2)
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της 
περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται
για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
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(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην Ένωση.
Γ. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη
των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
παρόντος, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση,
δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία 
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, 
από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 
στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των
δικαιολογητικών της παραγράφου αυτής συνιστά λόγο αποκλεισμού 
του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
1.9. Επισημαίνεται ότι:
1.9.1. O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των
προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 
Διακήρυξης.
1.9.2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 
όρους της Δ\ξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις
αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις 
από την αρμόδια Επιτροπή.
1.9.3. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
1.9.4.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.9.5. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά 
την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε 
ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική 
γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 
που ζητήθηκαν.
1.9.6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες (Π.Δ. 370/95 άρθρο 12 παρ.3).
1.9.7. Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και 
ειδικότερα βάσει της τιμής του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα ποσότητα σε
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ποσοστό μεγαλύτερο του 10% αυτής, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και η 
προμήθεια θα επαναπρογγραματίζεται εκτός εάν ο μειοδότης δεχθεί 
εγγράφως, αναλόγως τον περιορισμό της προσφοράς του.
2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
2.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα 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 συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση.
2.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε ή των 
ενώσεων τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, 
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει
το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ή το 5% της 
αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα κάθε 
προσφερόμενου είδους με ΦΠΑ, που επιτρέπεται να προσφερθεί.
2.3. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη 
του χρόνου προσφοράς που ζητάει η Δ/ξη. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ισχύς της ανανεώνεται παράλληλα με την 
αντίστοιχη ανανέωση της ισχύος προσφοράς .
2.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι
υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% 
της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α, που θα 
προσδιοριστεί κατά προσέγγιση κατά την κατακύρωση.
2.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου, το οποίο καταβάλλει ο προμηθευτής και θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων .
2.6. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, 
δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.
2.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 
118/07).
Επισημαίνεται ότι η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει, να είναι σύμφωνη με το
συνημμένο υπόδειγμα.
3. ΤΙΜΕΣ.
3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε EURO για παράδοση του 
εμπορεύματος, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς
3.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε EURO ή που καθορίζουν σχέση 
EURO σε ξένο νόμισμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.
3.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά 
είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.
3.5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που
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αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των
προσφορών.
3.6. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από 
περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., 
θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του 
προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.
3.7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές 
θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις 
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
3.8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
3.9. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη 
λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί.
3.10. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε επί 
πλέον οικονομική αξίωση του προμηθευτή, πέραν των τιμών κατακύρωσης.
3.11. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του υπ’ 
όψη διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα
εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της 
Ε.Π.Υ. Οι συμμετέχοντες στην προσφορά τους, θα πρέπει υποχρεωτικά 
να δηλώνουν την αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.

4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Στον προμηθευτή που θα κατακυρωθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του 
Νοσ/μείου το είδος ή μέρος αυτού, το Νοσ/μείο αποστέλλει σχετική 
ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες 
από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο 
προμηθευτής αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, τότε κηρύσσεται 
έκπτωτος και η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του 
Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 34 του 
Π.Δ. 118/07.
Αναφέρεται ρητά ότι, σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής 
συμβάσεων σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις του 
παρόντος διαγωνισμού παύουν αυτομάτως να ισχύουν.
6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ.
Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Νοσοκομείου
σύμφωνα με τις ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του 
και κατά την απόλυτη κρίση του, εντός του προβλεπομένου από την σύμβαση
χρόνου, ο οποίος και θα αναφέρεται στην προσφορά. Ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
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του Π.Δ 118/07, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την 
επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων .
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τα αρμόδια Γραφεία (Υλικού, 
Προμηθειών) του Νοσ/μείου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα από την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών ισχύουν οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων 32,33 και 34 του Π.Δ. 118/07.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα γίνεται σε EURO μετά 
την έκδοση του τιμολογίου και την σύνταξη πρωτοκόλλου ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ και 
ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών από τις αρμόδιες 
επιτροπές και μετά την έκδοση και θεώρηση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ.(Π.Δ. 118/2007).

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.
Η προμήθεια των ειδών βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:
ΜΤΠΥ 1,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν. 3580/07)
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% 
(Άρθρο 4 Ν. 4013/11) ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ. ποσού
Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο. Κατ΄ 
εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμό 1113309/1303/ΔΤ & Ε.Φ πολ. 
1300/13-12-2000 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών, οι συμβάσεις κρατικών 
προμηθειών δεν υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμανσης.
Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.118/2007. (ΦΕΚ 150/Α΄/2007), και το 
άρθρο 3 του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) αντίστοιχα.
10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
10.1. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα 
λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε 
προμηθευτή.
10.2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του
διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας, μέχρι ποσοστού 50%.
Για κατακύρωση μέρους της προκηρυχθείσας ποσότητας κάτω του ποσοστού
50%, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
10.3. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 
κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι 
ποσοστού 15%, όπως και αύξηση της προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι 
ποσοστού 15% κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ 118/2007.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
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11.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
‘’Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του 
προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισομένης 
τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες 
κατ΄αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση 
τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του
Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της 
ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη 
και δεν αξιολογείται’’.
11.2. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εμπιστευτικών.
‘’Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποιήση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ΄αυτών την ένδειξη ‘’πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα’’. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμεοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου’’
11.3. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.
‘’Η προσφοράαπορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή 
εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι 
αποδέκτης εξαγωγής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι 
γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του 
προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας’’
Στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπερβολικά χαμηλή τιμή για την 
προμήθεια, θα εξετάζονται με λεπτομέρεια οι προσφορές πριν αποφασιστεί η 
κατακύρωση της προμήθειας. Για τον σκοπό αυτό θα ζητούνται να 
υποβάλλονται εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τα οικονομικά 
στοιχεία, που να τεκμηριώνουν ότι το κόστος των προς προμήθεια ειδών δεν 
αποτελεί πολιτική πώλησης κάτω του συνολικού κόστους που περιλαμβάνει 
τα προσφερόμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες (τεχνική και επιστημονική 
υποστήριξη) και τη χρηματοδότηση του συνοδού εξοπλισμού.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία αποδεικνύουν πολιτική DUMPING, η 
προσφορά θα απορρίπτεται και ο φάκελος με τα στοιχεία θα διαβιβάζεται στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού.
11.4. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί
προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2α του Π.Δ 118/07.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Τα  προσφερόμενα  είδη  πρέπει  να  φέρουν  σήμανση  πιστότητας  CE.  Οι

συμμετέχοντες  συνυποβάλλουν  υποχρεωτικά  μαζί  με  την  τεχνική  τους

προσφορά  πιστοποιητικά  κοινοποιημένων  Οργανισμών,  δηλώσεις

συμμόρφωσης,  από  τα  οποία  πιστοποιείται  η  απόλυτη  καταλληλότητα  και

ασφάλεια  των  προσφερομένων  ειδών  για  τη  χρήση  για  την  οποία

προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις

της  κοινοτικής  οδηγίας  93/42/ΕΟΚ  για  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα  ή  της

υπ’αριθ.  ΔΥ8δ/130648/30.09.2009  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  2198/Β/02.10.2009)  με  την

οποία εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία.

Οι  εταιρείες  των  υπό  προμήθεια  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  πρέπει  να

είναι  σύμφωνες  με  τις  απαιτήσεις  της  αριθ.  ΔΥ8δ/1348/04  (ΦΕΚ

32/Β/16.01.04)  Υπουργικής  απόφασης  ‘Αρχές  και  κατευθυντήριες  γραμμές

ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων’.

Τα  προσφερόμενα  προϊόντα  όταν  απαιτείται  να  είναι  κατασκευασμένα

σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να πληρούν,

όπου επιβάλλεται, τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας που προβλέπονται από την

ισχύουσα νομοθεσία (άδεια από Ε.Ο.Φ., ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ κ.λ.π)

Οι  τιμές  των  υλικών  που  θα  προκύψουν  κατά  την  διαδικασία  της

διαπραγμάτευσης  με  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  αυτής,  δεν  θα

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της

ΕΠΥ.

Η  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τις

επισυναπτόμενες  προδιαγραφές  και  με  πλήρη  δημοσιότητα,  η  δε

σχετική  πρόσκληση Διαπραγμάτευσης  θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα

του Νοσοκομείου (www.hippocratio.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους στο

Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

έως την 25/11/2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 πμ. Προσφορές που

κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  είναι

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
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Η  Επιτροπή  Διαπραγμάτευσης  θα  επεξεργαστεί,  θα  αξιολογήσει  και  θα

συγκρίνει τις κατατεθείσες προσφορές των εταιρειών, λαμβάνοντας υπ’ όψη

τις επικρατούσες τιμές στα Νοσοκομεία της επικράτειας, καθώς και τις

αντίστοιχες  τιμές  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  της  ΕΠΥ,  για  την

εξασφάλιση και επίτευξη των ευνοϊκότερων τιμών προς προάσπιση του

δημοσίου συμφέροντος.

Κατά τα λοιπά η διαδικασία της εν λόγω Διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί και

ολοκληρωθεί κατά τα οριζόμενα στις περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα

ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα στις αναφερόμενες ανωτέρω διατάξεις και

σχετικές αποφάσεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Περιγραφή είδους Ζητούμενη ποσότητα Προυπολογισθείσα

δαπάνη με ΦΠΑ
Μηχανικές βαλβίδες 30 93.820,00
Βιολογικές βαλβίδες με στήριξη 15 54.200,00
Βιολογικές βαλβίδες αστήρικτες 2 10.700,00
Βαλβιδοφορα μοσχευματα με μηχανική

βαλβίδα

2 11.500,00

Βαλβιδοφορα  μοσχευματα  με

βιολογική βαλβίδα

2 13.100,00

Δακτύλιοι πλαστικής τριγλώχινας 4 8.300,00
Δακτύλιοι βαλβιδοπλαστικής 2 3.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 194.820,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΟΡΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΤΡΟΕΙΔΗ ΘΕΣΗ

1) Να είναι κατασκευασμένες από κράμα τιτανίου με μόνιμη επίστρωση πυρολυτικού 
άνθρακα ή γραφίτη με επίστρωση πυρολυτικού άνθρακα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
μέγιστη ενεργή διατομή.

2) Να είναι διγλώχινες με επίπεδα ή κυρτά φύλλα από γραφίτη και πυρολυτικό άνθρακα 
ώστε να επιτρέπεται η ομοαξονική ροή.

3) Ο μηχανισμός άρθρωσης των γλωχίνων  επιτρέπει το συνεχές πλύσιμο στην 
κοιλότητα άρθρωσης ώστε να ελαττώνεται ο κίνδυνος αιμόστασης.

4) Να είναι περιστρεφόμενες.

5) Ο δακτύλιος συρραφής της βαλβίδας να αποτελείται από πολυμερή υλικά σύνθετης 
σχεδίασης ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη βιοσυμβατότητα.

6) Να υπάρχει μοντέλο για δυνατότητα υπερδακτυλικής τοποθέτησης ανάλογα με τη 
σωματοδομή του ασθενούς.

7) Να είναι ακτινοσκιερή και να μην επηρεάζεται από μαγνητικά πεδία.

8) Το περίβλημα της βαλβίδας να έχει την υψηλότερη δυνατή ακαμψία και σκληρότητα 
με το ελάχιστο δυνατό πάχος.

9) Να διαθέτει πιστοποιητικά FDA ή CE.

10) Να έχει καλό δείκτη απόδοσης αναλόγως της επιφάνειας σώματος του ασθενούς.

11) Πίνακας γεωμετρικού εμβαδού σε σχέση με τα νούμερα της βαλβίδας που πρέπει 
απαραιτήτως να έχει η κάθε εταιρεία να έχει την καλύτερη δυνατή σχέση.

12) Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη με τους αντίστοιχους μετρητές και περιστροφείς.
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13) Ο δακτύλιος συρραφής να είναι χωρισμένος σε τριτημόρια για την διευκόλυνση 
τοποθέτησης των ραμμάτων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΟΡΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΤΡΟΕΙΔΗ ΘΕΣΗ

ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ (STENDED)

1) Ιστική βαλβίδα κατασκευασμένη από μέρη περικαρδίου βοός προσαρτημένα εντός 
εύκαμπτου σκελετού από πολυμερικό υλικό. 

2) Η κατασκευή και η προετοιμασία του ιστού να γίνεται σε ελάχιστη πίεση ώστε να 
μηδενίζεται η κόπωση των ιστών.

3) Ο σχεδιασμός της βαλβίδας να αποτρέπει την επαφή των γλωχίνων της βαλβίδας με τον 
δακτύλιο συρραφής κατά το άνοιγμα των φύλλων της βαλβίδας.

4) Το υλικό κατασκευής του περιβαλβιδικού δακτυλίου συρραφής να είναι από μαλακό 
πολυεστερικό υλικό υψηλής αντοχής καμπυλωτού σχεδιασμού (scalloped) έτσι ώστε 
κατά την εμφύτευση της βαλβίδας να ταιριάζει με τον φυσικό δακτύλιο της αορτής του 
ασθενούς.

5) Να υπάρχει επεξεργασία κατά της ασβεστοποίησης για να διασφαλίζεται η αντοχή και η 
αύξηση του χρόνου ζωής της βαλβίδας.

6) Ο σκελετός της βαλβίδας (stent) να είναι εύκαμπτος στα σημεία συρραφής των γλωχίνων
για προστασία του ιστού από μηχανικές κοπώσεις.

7) Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της βαλβίδας να επιτρέπουν την εμφύτευση υπέρ του 
δακτυλίου (supra annular desing) προσφέροντας το μέγιστο λειτουργικό στόμιο ώστε να 
εξασφαλίζεται η άριστη αιμοδυναμική συμπεριφορά.

8) Να είναι χαμηλού προφίλ έτσι ώστε να διευκολύνει την εμφύτευση της βαλβίδας.

9) Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη.

10) Να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας FDA ή CE.

11)Να συνοδεύονται από αντίστοιχα σετ μετρητών.

12)Ο δακτύλιος συρραφής να είναι χωρισμένος σε τριτημόρια για την διευκόλυνση της 
τοποθέτησης των ραμμάτων.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

                       ΑΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

1) Να είναι ιστική βαλβίδα κατασκευασμένη από μέρη περικαρδίου βοός δίχως υφασμάτινο 
συνθετικό υλικό για την ενίσχυσή της περιμετρικά έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η 
αντίδραση του οργανισμού σε ξένο σώμα και σε μολύνσεις.

2) Η τεχνική συρραφής της βαλβίδας να επιτρέπει μία μόνο σειρά ραμμάτων για την 
ευκολότερη και ταχύτερη καθήλωσή της ώστε να μειώνεται ο χρόνος αποκλεισμού της 
αορτής.

3) Να είναι σχεδιασμένη για εμφύτευση υπέρ του δακτυλίου (supra annular) προσφέροντας 
το μέγιστο λειτουργικό στόμιο ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη αιμοδυναμική 
συμπεριφορά.

4) Η κατασκευή και η προετοιμασία του ιστού να γίνεται σε ελάχιστη πίεση ώστε να 
μηδενίζεται η κόπωση των ιστών.

5) Να υπάρχει επεξεργασία κατά της ασβεστοποίησης για να διασφαλίζεται η αντοχή και η 
αύξηση του χρόνου ζωής της βαλβίδας.

6) Ο χρόνος που χρειάζεται για το ξέπλυμα της βαλβίδας να είναι όσο το δυνατόν ο 
ελάχιστος.

7) Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη με το αντίστοιχο σετ μετρητών.
8) Να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας FDA ή CE.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

1) Το μόσχευμα να είναι συνθετικό εμποτισμένο με κολλαγόνο χαμηλής ή μηδενικής 
διαπερατότητας ώστε να μην απαιτείται προετοιμασία.

2) Να φέρουν μηχανική δίφυλλη βαλβίδα με τις προδιαγραφές των μηχανικών βαλβίδων.

3) Η διεύρυνση της αρχικής του μοίρας που το εξομοιώνει περισσότερο με την ανατομία της
ρίζας της αορτής (κόλποι του Valsalva) είναι επιθυμητή.

4) Η ενσωματωμένη βαλβίδα να είναι κατασκευασμένη από γραφίτη με επίστρωση 
πυρολυτικού άνθρακα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ενεργός διατομή.
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ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

(ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• Δακτύλιο τριγλώχινας

• Δακτύλιος για τη θέση της μιτροειδούς σε ποικίλα σχήματα αναλόγως παθολογίας

• Σκληρός δακτύλιος για τη θέση της μιτροειδούς.

• Ημιεύκαμπτος δακτύλιος για τη θέση της μιτροειδούς και της τριγλώχινας

• Φέρει στεφάνι τιτανίου (οι ανελαστικοί σκληροί δακτύλιοι).

• Είναι πρωτοποθετημένος σε ένα σύστημα συγκράτησης του δακτυλίου, το οποίο 
διευκολύνει στην εμφύτευση και στην δοκιμή επάρκειας βαλβίδας, προσαρμόζεται στις 
αλλαγές μιτροειδούς δακτυλίου, επιτρέποντας άριστη αιμοδυναμική διαστολή.

• Επιτρέπει στον μιτροειδή δακτύλιο να διατηρεί το σχήμα του και κατά τις φυσιολογικές 
αλλαγές.

• Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διάρρηξης του ιστού λόγω του μικρού σε ένταση τραβήγματος 
που ασκείται στα ράμματα κατά τη συστολή.

• Το εμφύτευμα είναι ακτινοδιαφανές για να επιτρέπει τη μετεγχειρητική εκτίμηση.
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ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ:

Χοίρεια αστήρικτη βαλβίδα

Υλικό Triplex

Xοίρεια περικάρδια επίστρωση

Υφασμάτινος δακτύλιος από ΡΤFΕ

Το μοναδικό βαλβιδοφόρο μόσχευμα με ενσωματωμένη βιολογική χοίρεια βαλβίδα, τα 
πλεονεκτήματα της οποίας είναι τα εξής:

- μιμείται τη φυσιολογική ανατομία

- μικρότερο ενδεχόμενο δημιουργίας θρόμβων

- καλύτερη αιμοδυναμική

- το μόσχευμα έχει σχήμα Valsalva κι έτσι η βαλβίδα προσαρμόζεται σε αυτό.

Αποτελείται από 3 στρώματα:

- εσωτερικό με ύφανση από Twillweave

- το ενδιάμεσο με ελαστομερική μεμβράνη

- το εξωτερικό κάλυμμα ΡΤFE

Τα τρία στρώματα συνδέονται δια της θερμότητας και στη συνέχεια πτυχώνονται.

Ταιριάζει στην ανατομία της αορτικής ρίζας.

Κατάλληλο για την αντικατάσταση της ανιούσας αορτής.

Εμποτισμένο με ζελατίνη βοός.

Εύκολος χειρισμός και δυνατότητα συρραφής, χωρίς διαρροή αίματος από τα τοιχώματα του 
μοσχεύματος. Γρήγορη αιμόσταση.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ

1) Να έχει οβάλ σχήμα, το οποίο να μιμείται το σχήμα της τριγλώχινας βαλβίδας.

2) Να είναι ανοικτό στην περιοχή του κολποκοιλιακού κόμβου.

3) Να έχει ένα ευθύ τμήμα που αντιστοιχεί στη διαφραγματική γλωχίνα της τριγλώχινας και 
ένα κυκλοτερές τμήμα που αντιστοιχεί στην οπίσθια και πρόσθια γλωχίνα της 
τριγλώχινας.

4) Να είναι κατασκευασμένο με τιτάνιο ημιεύκαμπτο υλικό με την καλύτερη ευκαμψία στον 
κάθετο άξονα.

5) Το σχήμα σε τρισδιάστατη προβολή να είναι «κυματοειδές» (waveform) μιμούμενο την 
ανισοϋψή τρισδιάτατη ανατομία της τριγλώχινας βαλβίδας.

6) Να είναι επενδεδυμένο με κατάλληλο υλικό, το οποίο να φέρει σημάδια για την καλύτερη 
τοποθέτηση των ραφών 

7) Να υπάρχει σε όλα τα δυνατά μεγέθη (26 – 36).

8) Να έχει μετρητές αντίστοιχων μεγεθών και σχήματος.

9) Να έχει πιστοποίηση FDA ή CE.

10)Να είναι τοποθετημένο σε σύστημα συγκράτησης που διευκολύνει τη συρραφή αλλά και 
τον έλεγχο της επάρκειας της βαλβίδας.

11)Να είναι ακτινοδιαφανές.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Επωνυμία Τράπεζας......................................................................................................
Κατάστημα.....................................................................................................................
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)

Ημερομηνία Εκδοσης..........................
             ΕURO........................................................

ΠΡΟΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

                                              
                                                                                           “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”    

Β.ΣΟΦΙΑΣ 114,
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΡ.............................EURO.................………………………..

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
EURO-----------------------------------------(και
ολογράφως  )-------------------------------------------------------------------------------------------------------στο  οποίο  και  μόνο
περιορίζεται  η  υποχρέωση  μας,  υπέρ  της  Εταιρείας...................................................
…………………...--------------------------------------------
Δ/ΝΣΗ............................................................................................................................
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της  με αριθμό-------------- σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας  για την προμήθεια
----------------------------------------------------------(αρ.Διακ/ξης  ---------------)προς  κάλυψη  αναγκών
του-------------------------------------------------------και  το  οποίο  ποσόν  καλύπτει  το  10% της  συμβατικής  προ Φ.Π.Α.  αξίας
---------------------------ΕΥΡΩ αυτής .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσόν  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος
χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση  μας αφορά μόνο της παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι της επιστροφής της σ΄ εμάς ,οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ . 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι  το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και  Ν.Π.Δ.Δ ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επωνυμία Τράπεζας …………………………………………………………….
Κατάστημα ……………………………………………………………………….
Δ/νση-οδός-αριθμόςΤ.ΚFAX
………………………………………………………………………………

Ημερομηνία έκδοσης ……………………….
    ΕΥΡΩ  ………………………..

Προς 
ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
 ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114,
ΑΘΗΝΑ,Τ.Κ 11527

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ . ………………………………. υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
………………………………………………………………… 
Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………………………. 
δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο  διαγωνισμό της …………………..  
……………………………………… για την προμήθεια …………………………… 
………………………………………… σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……………….. 
Διακήρυξη σας.

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανω-τέρω
διαγωνισμό  απορρέουσες  υποχρεώσεις  της  εν  λόγω Επιχείρησης καθ’  όλο το  χρόνο
ισχύος της.

Το  παραπάνω  ποσό  τηρούμε  στη  διάθεσή  σας  και  θα  καταβληθεί  με  μόνη  τη
δήλωση σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή εγγραφή
ειδοποίησή μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της Εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………..
(Σημείωση:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1)

μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας 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.
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