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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»     

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114     Αθήνα,05/10/15 
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα 
Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου 
Τηλέφωνο: 213-2088715 
Fax: 213-2088530 
e-mail: prom@hippocratio.gr  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ» (CPV: 33182210-4 Βηματοδότες) ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ,ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ  40.000,00 €   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ   ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ117/15). 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 26/10/15 
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ  
Ώρα: 10:30 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ» (CPV: 
33182210-4 Βηματοδότες) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  40.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr 

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 23-10-2015 ημέρα Παρασκευή ώρα 

12:00 μ.μ. 

 Έχοντας υπόψη: 

1.Τα άρθρα 139 και 201 του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160). 

2.Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ  247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ,ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις»,όπως ισχύει. 
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3.Τον Ν. 3329/05 (ΦΕΚ:81/Α/04.04.2005 ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις » όπως ισχύει. 

4.Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων ….και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

5.To Π.Δ. 118 /2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου » (ΦΕΚ 150/Α΄/01.07.2007 )όπως ισχύει. 

6. Την υπ .αρ.30/31.08.15 (Θέμα 8
0 

)Απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΣ3Ψ4690ΩΣ-Σ6Π) 

      7. Την υπ.αρ.13064/07.09.15 Απόφαση Διοικητή περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής 

Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  

      8. Το υπ.αρ. 13166/09.09.15 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών. 

9. Την υπ .αρ.31/17.09.15 (Θέμα 12
0 

)Απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: Ω8394690ΩΣ-ΧΑΞ)για έγκριση 

διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Βηματοδοτών χωρίς ηλεκτρόδιο» 

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως 

του ποσού των 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και 

συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1311
Α
,σύμφωνα με την υπ. αρ. 1453/05.10.15 Απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης (ΑΔΑ: 69ΝΕ4690ΩΣ-ΩΑΓ). 

      11. Την υπ.αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.7982/27.01.2014 Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με το 

ορισμό μελων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,αρμοδιότητας 1
ης

 

Υ.ΠΕ.Αττικής (ΦΕΚ 53/ΥΟΔΔ/06.02.2014).  

12. Την υπ.αρ.Υ4α/11974 (ΦΕΚ  299/14.02.2013)ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».  

13.Την άμεση κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την 

προμήθεια πέντε (5)  βηματοδοτών χωρίς ηλεκτρόδιο(CPV: 33182210-4 Βηματοδότες),για έξι 

μήνες και έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων,προυπ/σας δαπάνης  40.000,00 €   

συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ»  Φ117/15 ,σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Α της παρούσας.  

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 26/10/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:30 π.μ. 
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«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 

11527 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 23/10/2015 Ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μ.μ., στο 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται. 

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. 

3. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

3.1 Προσφορές 

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο μέχρι τις 23.10.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ 

στο Τμήμα Γραμματείας/Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (ισόγειο), Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. 

Σοφίας 114, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή 

με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα 

πρωτοκολλούνται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 

καθοριζόμενη από το παρόν ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και 

υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο κύριο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην 

αγγλική γλώσσα. Αν αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική θα αναφέρονται μόνο στην 

Αγγλική. Τυχόν εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την Προσφορά μπορούν να υποβάλλονται στην 

Αγγλική γλώσσα. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε χειρόγραφη προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή νομίμως 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, η δε Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

(εφεξής η Επιτροπή), κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 

προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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 που αναφέρεται άρθρο 1 της παρούσας σε 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. 
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3.2 Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να αναφέρονται τα 

στοιχεία του υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού. Ειδικότερα: Στο φάκελο κάθε 

προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο). 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαμβάνονται τρεις διακριτοί, σφραγισμένοι 

φάκελοι, ως εξής: 

α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που 

υποβάλλονται με την προσφορά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρούσα.  

β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) περιέχει τα 

στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή, όπως αυτά απαιτούνται από την 

παρούσα Προκήρυξη (προσπέκτους, εγχειρίδια).  

γ) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή, όπως αυτά 

απαιτούνται από την παρούσα. 

Οι επιμέρους ως άνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω, με ανάλογη αντικατάσταση της φράσης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα 

ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο όπως αναφέρονται παρακάτω: 

3.2.1 Φάκελος Δικαιολογητικών 

Στον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» οι προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να 

καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού και σύμφωνα με τις άρθρο 6 παρ.1, όπως αντικαταστάθηκε 

με το α.3 του Ν.4250/14 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο 

συμμετέχουν.  

ii. 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 εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δεν τελούν σε κάποια 

από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου 

καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 

περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ 

της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) 

του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κατάσταση.  
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iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007. 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

3. Εφόσον οι προμηθευτές αποστείλουν δείγμα, απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής αυτού.  

3.2.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να συντάξουν την Τεχνική Προσφορά τους κατά τρόπο που να 

αποτυπώνει με σαφήνεια. 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά 

κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 

διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή 

δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα). 

2. Τα κατατιθέμενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες 

τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων 

πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. 

Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο 

της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 

ενδιαφέροντος του.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με την οποία θα αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα 

στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

4. Αντίγραφα(επικυρωμένα όπου απαιτείται) Πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα 

γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που να βεβαιώνουν, εκ μέρους του 

Προμηθευτή, την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους της 

παραγράφου 2.3 ανωτέρω. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή 

έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι 

τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της 

Επιτροπής. 

3.2.3 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά του προσφέροντα θα αποτελείται από ένα (1) Πίνακα Οικονομικής 
Προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) στον οποίο θα αναγράφεται αναλυτικά η τιμή ανά 

εξέταση .  

Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ, θα αναγράφονται 

δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν 

σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την 

οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο 

είδος. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται 
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ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

α) Τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 

β) Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

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. 

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. 

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. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης που 

θα υπογραφεί. 

4. Διενέργεια Διαγωνισμού – Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών 

4.1 Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών – Ανακοίνωση Τιμών 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. Κατόπιν 

έκδοσης σχετικής διοικητικής πράξης, θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαγωνισμού (η Επιτροπή), η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές 

από την Αναθέτουσα Αρχή, θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και την αξιολόγηση αυτών.  

4.1.1 Παραλαβή – Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς 

Η Επιτροπή συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση στις 26.10.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:30μμ, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τ.Κ. 115 27 
Αθήνα και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους προσφορών που έχουν αποσταλεί στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Προσφορές που υποβάλλονται με οιονδήποτε άλλο τρόπο ή εκπρόθεσμα δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο, ως απαράδεκτες, μετά την 

οριστικοποίηση, με οιονδήποτε τρόπο, της απόφασης της αναθέτουσας αρχής. 

Η Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση  των φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν 

παραδεκτώς. 

Όλοι όσοι υπέβαλαν φάκελο προσφοράς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών δικαιούνται να 

παρευρίσκονται κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Επιτροπής και να λαμβάνουν γνώση των 

στοιχείων όλων των διαγωνιζομένων. 

4.1.2. Αξιολόγηση Φακέλων Προσφοράς 

Η Επιτροπή, κατά την παραπάνω συνεδρίασή της ή σε άλλη, κατά τον χρόνο που θα έχει ορίσει 

κατά τη λήξη της προηγούμενης συνεδρίασής της, ελέγχει, ανά διαγωνιζόμενο εάν τα τυπικά 
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δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν πληρούν τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης και, σε θετική περίπτωση, προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων των 

οικονομικών προσφορών. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών μπορεί να γίνει σε μία 

συνεδρίαση της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το 

επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η 

Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασής της. 

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο πρακτικό στο οποίο, 

τουλάχιστον: 

α) αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου της παραλαβής 

των προσφορών και της αποσφράγισης των φακέλων, 

β) αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης 

των φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών τεχνικής ικανότητας, 

γ) αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να απορριφθούν 

για οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία, 

δ) αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν 

αποδεκτές παραθέτοντας σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται, 

ε) καταρτίζει κατάλογο μειοδότη των προσφορών που προτείνεται να γίνουν αποδεκτές, 

παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία, ανά βαθμολογία. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το 

οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, όλους τους φακέλους των προσφορών και τυχόν ενστάσεις/ 

υπομνήματα που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω 

πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη 

αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής. 

Το σώμα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος 

άρθρου αποστέλλεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο 

διαγωνισμό. 

4.2 Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

5. Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο Διαγωνισμό για ενενήντα (90) 

ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα 

αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω αναγραφόμενης, θα 

απορρίπτονται. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το ανωτέρω.  

6. Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν: 

α) Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή όταν περιέχει ανακριβή 

στοιχεία. 

β) Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται μεγαλύτερος του προβλεπόμενου σύμφωνα με 

παράγραφο 3.1 της παρούσας. 

γ) Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται. 

7. Ενστάσεις 
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Η υποβολή ενστάσεων επιτρέπεται για τους λόγους και σύµφωνα µε τους όρους και τη 

διαδικασία που προβλέπεται αναλυτικά από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 

«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄).  

8. Κατακύρωση – Υπογραφή Σύμβασης 

Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η 

προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό εως 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης 

αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ κι εως 15% για διαγωνισμούς 

προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση 

μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 

μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.  

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 Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται 

να προσέλθει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης 

(επισυναπτόμενο σχέδιο στο Παράρτημα Β της παρούσας). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος 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. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο με την υπογραφή της σύμβασης, να 

καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (επισυναπτόμενο Υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ 
της παρούσας) η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των 

ειδών, που θα προσδιοριστεί κατά προσέγγιση κατά την κατακύρωση, μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 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. Η απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου ενεργείται με 

επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση και οριστική 

παραλαβή της Προμήθειας/Έργου.  

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο 

προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της 

παρούσας προκήρυξης, κι ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί 

προμηθειών. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος από της υπογραφής της και μέχρι εξάντλησης 

των συμβατικών ποσοτήτων.  

Η ισχύς της υπ΄ όψη σύμβασης θα διακόπτεται αυτοδικαίως στην περίπτωση κατά την οποία, 
στο μεταξύ, συναφθούν νέες συμβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ, την 1η Υ.ΠΕ 
Αττικής ή από άλλο Νοσοκομείο της 1ης ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο διαγωνισμό. 

9 Δικαίωμα Ματαίωσης Διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου) διατηρεί το δικαίωμα να 

αποφασίσει κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης γνωμοδότησης της Επιτροπής:  

α) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. 
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β) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό 

στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ. 150
 
Α). 

δ) Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

i. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες είτε λόγω 

αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία 

επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αυτές. 

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

10. Παράδοση Προμήθειας 

Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τμηματικά στο Τμήμα Φαρμακείου 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 του Π.Δ 118/07, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 

Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τα αρμόδια Τμήματα (Φαρμακείου, 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. 

O AN. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

             ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 
 

 Παραρτήματα: 
 Α:Τεχνικές Προδιαγραφές   

Β:Σχέδιο  Σύμβασης 

 Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

  

 Εσωτερική διανομή: 
 - Τμήμα Προμηθειών 



         ΣΕΛΙΔΑ 10 από 14 

   

  Παράρτημα Α 

    Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Είδος  Ποσότητα Μον/Μέτρησης Προυπολ δαπάνη 
Βηματοδότης  χωρίς 

ηλεκτρόδιο 

5 

 

ΤΕΜ 40.000,00 €    

 

   Ποσότητα  Πέντε (5)  Βηματοδοτών χωρίς ηλεκτρόδιο 

«Προδιαγραφές βηµατοδοτών χωρίς ηλεκτρόδιο (κατηγορία α/α:Α8 στον διαγωνισµό της 

ΕΠΥ 1/2013 ).  

1.Βηµατοδότης που εµφυτεύεται ενδοκαρδιακά και δεν απαιτεί τη χρήση ηλεκτροδίων.  

2.Ο βηµατοδότης αυτός µπορεί να τοποθετείται µε ειδική συσκευή εµφύτευσης - αφαίρεσης, 

και δυνατότητα επανατοποθέτησης - χρήση του κατάλληλου καθετήρα 27 F για την εισαγωγή 

του βηµατοδότη.  

3.Ο βηµατοδότης αυτός πρέπει να ενσωµατώνει την τεχνολογία Σµίκρυνσης (Miniaturization) 

και να έχει όγκο < 1 cc και µάζα <2gr  

4.Διαθέτει δυνατότητα µέτρησης του επάρµατος R και αυτόµατης ρύθµισης της ευαισθησίας.  

5.Διαθέτει δυνατότητα αυτόµατης µέτρησης και ρύθµισης δυναµικού εξόδου βηµατοδότησης 

(VVIR).  

6.Είναι πλήρως προγραµµατιζόµενος, µε δυνατότητα τηλεµετρικής ρύθµισης από έναν 

εξωτερικό συνήθη προγραμματιστή. 

7.Διαθέτει δυνατότητα αυτόµατου ελέγχου του ουδού βηµατοδότησης.  

8.Έχει διάρκεια µπαταρίας ≥ 10 έτη.  

9.Είναι συµβατός µε ολόσωµη µαγνητική τοµογραφία έως 3Τ χωρίς περιορισµούς σε διάρκεια 

ακόµα και σε βηµατοδο-εξαρτώµενους ασθενείς.  

10.Έχει δυνατότητα τηλεµετρικής παρακολούθησης.  

11.Αισθητήρας προσαρµογής συχνότητας  

12.Διαθέτει CE mark. 
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Παράρτημα Β 
Σχέδιο Σύμβασης 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

                  11ΗΗ
  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ   

                    ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»» 

 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114  

Τ.Κ.: 115 27  

 

 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ 

 

ΠΠΟΟΣΣΟΟΥΥ  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  €€  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΦΦΠΠΑΑ 

 

Για την προμήθεια 

«Βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδιο» 

 

Τόπος καταρτίσεως 

συμβάσεως: 

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και μέχρι εξαντλήσεως της 

συμβατικής ποσότητας 

 

Στην Αθήνα σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, 

ΤΚ:115 27, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Νικόλαο 

Τουρούτσικα Αναπληρωτή Διοικητή, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην …………………….., έχει αριθμό 

φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον κο/α …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία 

στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό της Φ.ΧΧΧ/2015 Διακήρυξης και την υπ΄ αριθμ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

(Θέμα ΧΧo, ΑΔΑ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου που κατακυρώνει την 

προμήθεια ή εργασία στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, ο πρώτος αναθέτει την 

Προμήθεια του άρθρου 2 στον δεύτερο, που την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους 

οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, μαζί με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα είδη που περιγράφονται στο άρθρο 2 θα είναι εντελώς όμοια και απόλυτα σύμφωνα με τα 

περιγραφόμενα στην προσφορά του προμηθευτή, το προσπέκτους που τη συνοδεύει και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης ή τα δείγματα που έχουν κατατεθεί, που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής, μαζί με τους όρους διενέργειας του 

διαγωνισμού. 
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Για την καλή εκτέλεση της παρούσης, ο Ανάδοχος/Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή 

την με αριθμό …………………... εγγυητική επιστολή τηs Τράπεζας ………………… ποσού 

…………………….€, ισχύος ……………………... 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω είδη δεν παραδοθούν έγκαιρα ή και αν παραδοθούν δεν είναι 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα δείγματα και αν η αντικατάστασή τους δεν γίνει 

μέσα σε τρεις ημέρες, η προμήθεια των ειδών γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση 

αυτή η επί πλέον διαφορά τιμής που πιθανόν υπάρχει βαρύνει καθ’ ολοκληρίαν τον προμηθευτή 

και η εγγύηση, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου ως ποινική ρήτρα. Οι ποινικές ρήτρες που 

αναφέρονται στη διακήρυξη ισχύουν καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, το ύψος τους δε 

συνομολογείται ως δίκαιο και εύλογο. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, μετά την παράδοση και την 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή της εργασίας και αφού προσκομιστούν α) 

τιμολόγιο σε δύο αντίγραφα β) πρωτόκολλο παραλαβής και γ) βεβαίωση φορολογικής 

ενημερότητας. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύμβαση έχει απόλυτα προσωποπαγή 

χαρακτήρα. 

Κατ’ εξαίρεση, η εκχώρηση δύναται να επιτραπεί υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται 

αιτιολογημένο περί αυτού αίτημα του προμηθευτή και έγγραφη συναίνεση του αρμοδίου 

οργάνου του Νοσοκομείου ή του φορέα που διενήργησε το διαγωνισμό, η οποία παρέχεται με 

ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Οι παραδόσεις του είδους θα γίνονται τμηματικά. Σε περίπτωση που το  είδος της παρούσας 

σύμβασης δεν παραδοθεί ή αν παραδοθεί, χωρίς να πληρούν τους όρους της παρούσας, 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και του Π.Δ. 118/2007. 

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει στο Νοσοκομείο εντός 48 ωρών από την ημέρα 

παραγγελίας, τις ποσότητες και το είδος 

, που του παραγγέλλονται (εγγράφως, προφορικά ή τηλεφωνικά) με δική του ευθύνη, δικά του 

μέσα και δικές του δαπάνες, μέσα στις αποθήκες της Διαχείρισης του Νοσοκομείου. 

Συνομολογείται ο χαρακτήρας της συμβατικής αυτής δέσμευσης ως απόλυτα ακριβόχρονος. Ο 

προμηθευτής δηλώνει πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος ότι παραιτείται του 

δικαιώματος υπαναχώρησης. 

Σημειώνεται ότι η επιτροπή παραλαβής κατά περιόδους και όποτε το θεωρεί σκόπιμο, στέλνει 

δείγματα στις κατά τόπους αρμόδιες χημικές κλπ υπηρεσίες για έλεγχο των ειδών, 

προσδιορίζοντας το είδος του ελέγχου (φυσικοχημικός έλεγχος κλπ). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν 

τον προμηθευτή. 

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη 

εκτός Φ.Π.Α. 

Όλοι οι όροι του παρόντος συνομολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόμενη δε τροποποίηση του 

περιεχομένου τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο. 

Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι 

σύμφωνα με την τεχνική προσφορά της εταιρείας. 

 

(Πίνακας ειδών προμήθειας) 

 

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπογράφουν τρία όμοια 

πρωτότυπα αυτής. 

Από τα τρία πρωτότυπα τα δύο κατατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα του Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο 

λαμβάνει σαν διπλότυπο ο προμηθευτής. 
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Για ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ. 

Φ.ΧΧΧΧ/2015 Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία 

αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν. 

 

 

ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ 
 

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ..  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»» ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΧΧΟΟ//ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΥΥΤΤΗΗ 

 

 

 

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΟΟΥΥΤΤΣΣΙΙΚΚΑΑΣΣ 

  ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗΣΣ 
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Παράρτημα Γ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

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

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

(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.) 

      Ημερομηνία Έκδοσης.......................... 

      ΕURO................................................. 

 

       ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”     

       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 

       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 
 

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 ΕΥΡΩ-----------------------------------------(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 5% 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 την 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. 


