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Αναρτητέα στο Μητρώο  
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Τ.Κ.: 115 27 Αρ. ∆ιακήρυξης: Φ 4/2015 (5574) 
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Φαξ:  213 208 8530   
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ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιµατισµού (CPV: 98000000−3, λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και 
ατοµικές υπηρεσίες) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
240.000 ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ για ένα (1) έτος µε δικαίωµα µονοµερούς τρίµηνης παράτασης, στο 
πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013» 

 
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
2. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες διατάξεις». 
3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  
4. Το α. 3 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και 
Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
5. Το ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της 
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε 
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 
(L 335)» (ΦΕΚ 173/Α΄/03.09.2010) όπως ισχύει. 
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012). 
7. το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
8. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
9. το Ν.2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων 
υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
10. το Ν.2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
11. Το ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
12. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α΄/09.03.1999) όπως ισχύει. 
13. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου ∆απανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
14. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» όπως ισχύει. 
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15. Το α. 24 του ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’/22.03.1994) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος» στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 
16. Tο Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010).  
17. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει. 
18. Το Π∆ 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
“περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών”» (ΦΕΚ 64/Α΄/07), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». 
19. Το Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 
138/Α΄/05.06.2003). 
20. το Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α΄/11.04.1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών των Ελληνικών 
Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων και προµηθειών του ∆ηµοσίου και 
των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». 
21. Την υπ. αρ. ΑΠ: 2024709/601/0026/08.04.1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός 
των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και υπηρεσίες» (ΦΕΚ 
431/Β/07.05.1998). 
22. Την υπ. αρ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».  
23. Την υπ. αρ. 5511 (ΦΕΚ 3100/Β/18.11.2014) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθµ. 1974/2014 (Β΄ 1053) Υπουργικής απόφασης που αφορά στον ορισµό Φορέων διενέργειας για την 

υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2013, πιστώσεις 2014 
και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισµών. 
24. Την υπ’ αριθ. 1974/17.04.2014 (ΦΕΚ 1053/Β/29.04.2014) Απόφαση του Υπουργού Υγείας 
«Ορισµός φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και 
Φαρµάκων Υγείας (ΠΠΥΥΦ) 2013 πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισµών». 
25. Την υπ. αριθ. 6311/29.11.13 (ΦΕΚ 390/Β΄/19.02.14) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών περί: «Έγκρισης Προγράµµατος Προµηθειών, 
Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόµενων Φορέων, έτους 2013, µε 
χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές 
πηγές».  
26. Την υπ’ αριθ. 6881/03.10.2012 (Α∆Α: Β437Θ-ΡΧΓ) Εγκύκλιο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας, περί 
Οδηγιών εκτέλεσης & εφαρµογής του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 
2012, πιστώσεις 2012 και 2013». 
27. Την υπ. αρ. 11081/14.12.2011 (Β΄2957) Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Έγκριση 
συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισµών, των Φορέων του άρθρου 
9παράγραφος 1 του Ν. 3580/07». 
28. Τη υπ. αρ. 23122/23.07.14 Απόφαση της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής σχετικά µε τον 
ορισµό φορέων διενέργειας διαγωνισµών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥΦ 2013 αναφορικά µε την 
κάλυψη των αναγκών ΦΠΥΥΚΑ τα οποία υπάγονται στην διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 
29. Την υπ. αρ. 29/11.09.2014 (θέµα 10) Απόφαση ∆Σ σχετικά µε την ένταξη υπηρεσιών πλύσης 
ιµατισµού στο εγκεκριµένο ΠΠΥΥΦ 2013.  
30. 10. Την υπ. αρ. 58/05.12.2014 (θέµα 15) Απόφαση της ΕΠΥ, η οποία διαβιβάστηκε µε το υπ. αρ. 
6268/16.12.14 διαβιβαστικό σηµείωµα.  
31. 11. Την υπ. αρ. 19807/05.11.14 Απόφαση ∆ιοικητή του ΓΝΑΙ περί συγκρότησης Επιτροπής 
Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του ∆ιαγωνισµού και το υπ. αρ. 20444/13.11.14 Πρακτικό της. 
32. Την υπ. αρ. 20444/13.11.2014 Πρόσκληση διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών 
προδιαγραφών για την πλύση ακάθαρτου ιµατισµού του Νοσοκοµείου (CPV: 98000000-3). 
33. Την υπ’ αριθ. 47/23.12.14 (Θέµα 7ο) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µε την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια του εν λόγω ανοικτού διαγωνισµού (Α∆Α: ΩΗΜΝ4690ΩΣ-ΚΗΩ). 
34. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες πλύσης ιµατισµού δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ. 
35. Την υπ. αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 109729/17.12.2013 (ΦΕΚ 644/ΥΟ∆∆/24.12.13) Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας σχετικά µε το διορισµό του Νικόλαου Τουρούτσικα ως Αναπλ. ∆ιοικητή του Γ.Ν.Α. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρµοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 
36. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως ισχύει. 
37. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του 
ποσού των 240.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον 
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Τακτικό Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και συγκεκριµένα τον ΚΑΕ 
843, σύµφωνα µε την υπ. αρ. 196/26.01.15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: Ψ6ΚΑ4690ΩΣ-ΙΥΚ). 
 

ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ  
  

1. ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ε΄ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος αυτής, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.  
2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου κι 
ειδικότερα τον ΚΑΕ 843. 
3. Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης µε δικαίωµα µονοµερούς τρίµηνης (3) παράτασης κατόπιν απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆Σ) της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία (30) ηµερών, από 
την δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 10 της υπ. αρ. Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης. 
5. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 
προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. Τόπος – Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΥΛΗ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΛΗΞΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
WWW.PROMITHEUS.GOV.GR 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

26.01.2015 
ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 

09.02.2015 
ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 

16.02.2015  
ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΏΡΑ 12:00ΠΜ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και 
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
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 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β’ της 
παρούσης. 
7.   ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης: 
 α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) Συνεταιρισµοί 
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 δ) Κοινοπραξίες 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής 
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
8. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή 
υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures/Sup
ervised List.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής. 
 8.1 Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης 
του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
  8.1.1 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γεν. ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών. 
 8.1.2 Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 8.1.3 Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
   - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική. 
   - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο 
Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε 
τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα 
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 8.2 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
 8.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 
πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
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9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 

9.1 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
9.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
9.3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
9.4 «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
9.5 «ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E’ 

9.6 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
9.7 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
9.8 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της 
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆.118/07, 
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι 
την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. 
α του Π∆ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα 
ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου 
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 
10. Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης, βασιζόµενη στο οριζόµενο δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 
11. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο. Η 
προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί προς δηµοσίευση στο Φύλλο της Εφηµερίδας της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού 
Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hippocratio.gr 
και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
12. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη αυτή ρυθµίζεται από τις διατάξεις περί 
προµηθειών δηµοσίου, όπως αυτές ισχύουν. 

Ο ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Η Προϊσταµένη 
Τµήµατος Γραµµατείας 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ 

 
Συνηµµένα: 
- Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
- Τµήµα Προµηθειών 
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ 
                  11ΗΗ

  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ 
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ    
                    ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ 
 

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ    
 
  

««ΠΠΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΑΑΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ»»  
  

ΤΤΑΑΞΞΙΙΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  CCPPVV::  9988000000000000--33  
((ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ,,  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ))  

  
  

ΑΑΡΡ..  ΦΦ44//22001155  
  

ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΣΣΗΗ∆∆ΗΗΣΣ::  55557744  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ,,  22001155 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ::  ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

 
 
ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ   Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

∆ιοικητική – Οικονοµική Υπηρεσία 
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού / Τµήµα Προµηθειών 

ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ Παροχή υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιµατισµού  
ΤΤΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ  Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΤΤΑΑΞΞΙΙΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟ  CCPPVV 98000000-3 (λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατοµικές υπηρεσίες) 
ΕΕΙΙ∆∆ΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ Ηλεκτρονικός Ανοικτός ∆ιαγωνισµός 
ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ Χαµηλότερη τιµή 
∆∆ΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ 
Ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µε 
δικαίωµα µονοµερούς τρίµηνης παράτασης 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ €240.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ  Τακτικός Προϋπολογισµός  
ΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΟΧΙ 
ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΗΗΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ 
ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή: 09.02.2015.  
Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της 
προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοµίζονται, κατά 
περίπτωση, σε έντυπη µορφή εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής .  

ΤΤΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ   Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) (ηλεκτρονική µορφή)  
Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:  
Στην έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τµήµα Γραµµατείας 

ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΦΦΡΡΑΑΓΓΙΙΣΣΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ   
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών θα 
γίνει µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ την 
16.02.2015, ώρα Ελλάδας 12:00 µµ.  

∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ 
www.promitheus.gov.gr  
www.hippocratio.gr �Γραφείο Προµηθειών�∆ιαγωνισµοί–
∆ιαπραγµατεύσεις 

ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΣΣΗΗ  
Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΦΕΚ την 
09.01.2015 

ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  

ΤΤΥΥΠΠΟΟ  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (10.01.15) 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (10.01.15) 
ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (10.01.15) 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΒΒ΄́::  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

 
1 Αντικείµενο της Προµήθειας 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Προµηθειών Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 2013, το Γενικό 
Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει για τις ανάγκες του ανοικτό διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιµατισµού (CPV 98000000-3, «λοιπές 
κοινοτικές, κοινωνικές και ατοµικές υπηρεσίες») στο Νοσοκοµείο µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013. Οι προς ανάθεση υπηρεσίες µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές τους παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ε΄ της παρούσης. 

1.1 ∆ιάρκεια Προµήθειας 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο 
διατηρώντας το δικαίωµα µονοµερούς τρίµηνης παράτασης κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 

1.2 Προϋπολογισµός της Προµήθειας και Τρόπος Πληρωµής Προµηθευτή 

O συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος ∆ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων 

σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη 
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου κι ειδικότερα τον ΚΑΕ 843.  

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισµού της ανάθεσης, περιλαµβάνεται το σύνολο των προβλεποµένων 
επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση αυτού. Κατά την πληρωµή ο 
Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και 
την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος. Οι νόµιµες κρατήσεις αφορούν: 

α)  Μ.Τ.Π.Υ.: 1,5% 

β) Χαρτ/µο & Ο.Γ.Α. (Μ.Τ.Π.Υ.): 0,024% 

γ) Ε.Α.Α.: 0,10% 

δ) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 

ε) Φόρος : 1% (υγρά καύσιµα), 4% (λοιπά αγαθά), 8% (υπηρεσίες) 

Τα δικαιολογητικά πληρωµής είναι τα αναφερόµενα στο Άρθρο 35 του Κανονισµού Προµηθειών του 
∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), καθώς και στην υπ΄ αριθ.2024709/601/0026/1998 απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών (ΦΕΚ 431/Β/7.5.1998), όπως ισχύει. Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση των 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, τα ορισθέντα στο Π∆ 
113/2010 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

2. Πλαίσιο Υλοποίησης της Ανάθεσης/Προµήθειας 

2.1 Θεσµικό Πλαίσιο 

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.  

2.2 Γλώσσα ∆ιαδικασίας 

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα 
εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. 

Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφεροµένων, των διαγωνιζοµένων και του 
Προµηθευτή/Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόµνηµα των εν λόγω προσώπων που 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2.3 ∆ηµοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Το παρόν τεύχος ∆ιακήρυξης διατίθεται από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
www.hippocratio.gr, την ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ και στη διαδικτυακή πύλη 
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www.promitheus.gov.gr/. Περίληψη της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύτηκε στις 09.01.2015 στο Τεύχος 
∆ηµοσίων ∆ιακηρύξεων του Φύλλου της Ελληνικής Κυβέρνησης και στον ηµερήσιο τύπο (10.01.2015). 

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. 

2.4 ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
∆ιακήρυξης: 

 α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) Συνεταιρισµοί 

 δ) Κοινοπραξίες 

Και: 

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 
µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή 
• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους 

που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την 
Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο 
εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται ανωτέρω. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς δεν πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 
και 8 του Π∆ 118/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 43 του Π∆ 60/2007 κατά περίπτωση. 

• Όσοι αποκλείστηκαν, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, από διαγωνισµούς για 
προµήθειες του ∆ηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 
κυρώσεις. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν είναι εγκαταστηµένα σε κράτη-µέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή 
δεν δικαιούται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό εξαιτίας της νοµοθεσίας τρίτων χωρών, στις 
οποίες είναι εγκαταστηµένα, που δεν έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του ΠΟΕ. 

• Τα ανωτέρω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης. 

 
3. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

∆ιευκρίνιση: Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε 
την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε 
ό,τι αφορά δε στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησης των 
ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις 
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διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραµµένες, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π.∆. 118/07 (Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου). 
Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, θα 
πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε 
ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«Φ4/2015 Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου 
Ιµατισµού (CPV 98000000-3, «λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατοµικές υπηρεσίες») στο Νοσοκοµείο για ένα (1) 

έτος και µε δικαίωµα µονοµερούς τρίµηνης (3) παράτασης κατόπιν απόφασης ∆Σ, προυπ/σας δαπάνης 240.000,00€ 
συµπ/νου ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ............. 

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του 
φακέλου. 
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, 
καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών 
της. 
 
3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
     *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
 
3.2.1  Περιεχόµενα (υπο)Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον 
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 
 
3.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου *.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 
5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

α/α Περιγραφή ∆ικαιολογητικών 
1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 ύψους 

2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της ∆ιακήρυξης εκτός ΦΠΑ (η εγγύηση συµµετοχής πρέπει 
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς) 
και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου *.pdf και προσκοµίζεται από 
αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. (Υπόδειγµα της Εγγυητικής 
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Επιστολής Συµµετοχής στο Παράρτηµα Ζ΄ της παρούσης). 
2 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι 

προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
3 Υπεύθυνη δήλωση1 της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπογεγραµµένη ψηφιακά από τον προσφέροντα (φυσικό πρόσωπο) ή σε περίπτωση που ο 
προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του συνεταιρισµού 
Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και θα 
δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: 

Α. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆.118/07, ήτοι: 

- ι) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
vi) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
vii) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα. 
viii) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας 
έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 
του Π.∆.118/07 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

- ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

- ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

- Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 

- Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου 
και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για 
νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο 
είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του 

                                                
1 ∆εν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής 
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οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα. 

- ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις 
πληροφορίες αυτές. 

- ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς. 

- ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 
- Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
- Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη 

προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, 
κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

4 Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, 
όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ. ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού (Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή ή 
βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του νοµικού προσώπου και, 
εφόσον υπάρχουν µεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για την περίπτωση των Α.Ε.) ή τις σχετικές 
συµβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 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 εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

5 Για τις Ενώσεις προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά: 
• Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

για κάθε µέλος της ένωσης 
• Το ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία είτε µε το άθροισµα 

περισσότερων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην ένωση. Κάθε µία όµως 
από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συµµετεχόντων 
από την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. 

• Από κάθε οικονοµικό φορέα-µέλος που συµµετέχει στην Ένωση, απαιτείται πρακτικό 
απόφασης ∆Σ ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύµπραξη µε άλλα µέλη 
της ένωσης, το ποσοστό της κάθε µίας στον προϋπολογισµό του έργου, την αποδοχή της 
αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά µαζί µε την προσφορά 
τους υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία. 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 
συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση που στην χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 
αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην 
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οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη 
αυτή βεβαίωση θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 
 
3.2.1.2. Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική 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 οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
Αναλυτικότερα, στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή: 
α) 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). Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά 
υπογεγραµµένος ο Πίνακας Συµµόρφωσης του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσης. 
β) 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 ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του.  
γ) ∆ηλώσεις ψηφιακά υπογεγραµµένες του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07: 

i) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, 

καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
ii) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

iii) Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την 
αναθέτουσα αρχή, 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, καθώς 
και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 
αποδοχή. 
δ) ∆ικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.∆.118/07  

i) Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν υποχρεωτικά πιστοποιητικά, τα οποία να βεβαιώνουν την 
τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. 
ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα 
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα 
πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους 
προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και 
µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

Στο παρόν ∆ιαγωνισµό, οι συµµετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001. 

ii) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρµόνισης, θα πρέπει από τον προµηθευτή να 
προσκοµίζονται όλα τα προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία δικαιολογητικά, για να 
επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν 
είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισµών ή διεθνών προτύπων, τα οποία 
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να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευµένο προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και µάλιστα, µέλος της 
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). 

iii) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση Εκθέσεων ∆οκιµών 
Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 
ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε επιµέρους απαιτήσεις ποιότητας 
(ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις ∆οκιµών 
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια 
αναγνωρισµένων ικανοτήτων. 
ε) Αναλυτική περιγραφή (Πίνακας) του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης, των µέσων αυτής προς 
εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της. 
στ) Κατάσταση απασχολούµενου προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από την αρµόδια Αρχή. 
ζ) Επίσηµα στοιχεία οικονοµικής δραστηριότητας και επιφάνειας από τα οποία να προκύπτει ο κύκλος 
εργασιών και τα οικονοµικά αποτελέσµατα των τριών (3) τουλάχιστον ετών, σε παροχή υπηρεσιών κι 
ειδικότερα:  

(i) Ισολογισµοί των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων της εταιρείας. 
(ii) ∆ήλωση για το κατ’ έτος ύψος του κύκλου εργασιών των τριών τουλάχιστον τελευταίων ετών 

(εφόσον δεν προκύπτει από τα προηγούµενα). 
η) Κατάλογο των κυριοτέρων πελατών (κυρίως Νοσοκοµείων). 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
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. 
 

3.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 
«Οικονοµική 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 τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 
του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Στην περίπτωση αυτή ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Προµηθευτής πρέπει να περιέχει συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του 

Παραρτήµατος Στ της παρούσης. 
 
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. 
 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για όλα τα 

είδη/υπηρεσίες συνολικά. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω. 
Το αποτέλεσµα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή.  
 
3.2.2.1. Τιµές 
Η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται ανά είδος και σε αυτή θα περιλαµβάνεται η αξία των προσφερόµενων 
ειδών, η µεταφορά και η παράδοσή τους καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις.  
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος/υπηρεσίας ελεύθερου µέχρι 
και εντός των αποθηκών του Νοσοκοµείου. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε 
ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του 
πέντε. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή 
για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται 
αυτόµατα από το σύστηµα. 
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 απ΄ αυτά. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται µε βάση το κόστος που θα προκύψει από το σύνολο των 

ειδών. 

Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιµών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιµή (για τις περιπτώσεις που έχει 
εφαρµογή). Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές που καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης 
προσφορών του διαγωνισµού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 
31/τ.Α’/02.03.2011).Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές που καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης 
προσφορών του διαγωνισµού, απορρίπτονται (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 
 
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. 
 

3.2.2.2. Τρόπος Πληρωµής 
Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07) και την µε αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-
1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. Η αµοιβή του Αναδόχου/Προµηθευτή θα 
επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους µόλις περάσει η 
προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό 
οριζόµενα. 
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται 
µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») 
προσαυξηµένο κατά 8 τουλάχιστον επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς που 
ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
 

4. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16.02.2015 και ώρα 12:00µµ, µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 
προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών 
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προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, 
σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 
µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου 
να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

5. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 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: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 
µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 
των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει 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 συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες –οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
 
6. ∆ιαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη – ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που 
του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου *.pdf 
και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται στο επόµενο άρθρο. 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. 
 

7. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται 
κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι: 
7.1 Οι Έλληνες πολίτες: 
7.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ηλεκτρονική ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,  
i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι 

- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
7.1.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
7.1.3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση. 
7.1.4 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) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 7.1.2, 
7.1.3 και 7.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
7.1.5 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 ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
 
7.2 Οι αλλοδαποί: 

7.2.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου 7.1.1. 
7.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 

παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
7.2.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 
7.2.4 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκαταστασής τους, 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) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
7.2.5 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. 
 
7.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

7.3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, αντίστοιχα. Το 
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, της ως άνω παραγράφου, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν 
το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το 
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νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους 
του. 
7.3.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 6 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 (η 
τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
7.3.3 Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153). 
 
7.4 Οι συνεταιρισµοί: 

7.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της περίπτωσης της παραγράφου 7.1.1. 
7.4.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, αντίστοιχα. 
7.4.3 Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
7.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην Ένωση. 
 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα 
και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
8. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Φακέλου «∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 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 ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 
9. Ανάδειξη Μειοδότη 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 
προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου 
απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε 
περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη 
χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. 
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Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 
του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 
δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, 
εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 
υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών 
και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07. 
 
10. Ενστάσεις - Προσφυγές 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.173 /A’) «∆ικαστική προστασία κατά 
το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και 
Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 
51) καθώς και το α. 12 της υπ. αρ. Π1/2390 Υπουργικής Απόφασης, µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  
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, όπου απαιτείται, αυτά 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 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. 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
11. Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού 
 
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.  

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 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. 

Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης (επισυναπτόµενο σχέδιο στο Παράρτηµα 
Η΄ 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. 

 
12. Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη –µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας 
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∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων 
αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως 
σε ευρώ (€), 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης έκτος ΦΠΑ ή της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η 
παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη. 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 
ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει 
να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π.∆.(118/07) και στην παράγραφο 1.2.3 του 
άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 
 
13. Σύµβαση 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η 
σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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.∆. 118/07 περί προµηθειών. 

Η διάρκεια της σύµβασης θα ορισθεί για ένα έτος από της υπογραφής της µε δικαίωµα µονοµερούς 
τρίµηνης παράτασης.  

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. 

14. Παράδοση – Εκτέλεση Υπηρεσίας/Προµήθειας 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά στην αρµόδια Υπηρεσία του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε 
τους ειδικούς όρους της ∆ιακήρυξης και τις τρέχουσες 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.∆ 118/07, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 
Νοσοκοµείου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων.  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το αρµόδιο Τµήµα 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 αρµόδια για αυτό Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκοµείου. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των ειδών ισχύουν οι προβλεπόµενες κυρώσεις των άρθρων 32, 
33 και 34 του Π.∆. 118/07. 

 
15. ∆ικαίωµα Ματαίωσης ∆ιαγωνισµού 

Η Αναθέτουσα Αρχή (∆ιοικητικό 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. 

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 Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ. 150 Α). 
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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. 

 
16. Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες 
διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 
 

Εµπιστευτικότητα – Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 

εµπιστευτικές 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο 
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρµόδια Επιτροπή, καθώς και να το επισηµαίνει 
κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας, στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία 
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΓΓ΄́::  ««ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ»»  

 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του 
Π.∆. 118/07 
 
Ο παρών διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ∆∆΄́::  ««ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ»»  

 

1. Παράδοση & παραλαβή 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραλαµβάνει τον ακάθαρτο ιµατισµό του Νοσ/µείου εντός 
24 ωρών από την παραγγελία και να τον επιστρέφει σ΄ αυτόν απολύτως καθαρό και καλά σιδερωµένο. 
 Η παραλαβή και η επιστροφή του ιµατισµού από τον ανάδοχο θα γίνεται µε έξοδά του 
µεταφορικά µέσα που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα. 
 Η µεταφορά του ακάθαρτου ιµατισµού θα γίνεται µε διαφορετικό αυτοκίνητο από αυτό που θα 
παραδίδει τον καθαρό ιµατισµό στο Νοσοκοµείο. 
 Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί ενήµερο το Νοσ/µείο για κάθε αλλαγή που επιφέρει στα αυτοκίνητα 
που θα το εξυπηρετούν. 
 Επίσης η παραλαβή και η επιστροφή του ιµατισµού θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ώρες (6.00πµ-
10.00 πµ) δια της προσπελάσεως του αυτοκινήτου εις το πλησιέστερο σηµείο παραλαβής του Νοσ/µείου 
και ενώπιων τριµελούς επιτροπής παραλαβής που θα ορίσει ο ∆ιοικητής του Νοσ/µείου. 

 Τα παραλαµβανόµενα είδη από τον ανάδοχο πλύσεως θα πρέπει να επιστρέφονται µέσα σε µία 
ηµέρα χωρισµένα σε είδη και συσκευασµένα σε σάκους καθαρούς και απολυµασµένους. 
 
2. Υποχρεώσεις Ανάδοχου 

 Ο καθαρισµός του Ιµατισµού θα γίνεται µε απορρυπαντικό για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια 
κυκλοφορίας και το οποίο θα εξασφαλίζει επαρκή και συγχρόνως Υγιεινό καθαρισµό. Σε περίπτωση που 
θα δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα στο Ίδρυµα (µη επαρκής καθαρισµός, εµφάνιση παθήσεων 

οφειλοµένων στο χρησιµοποιούµενο απορρυπαντικό κλπ), ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντικαταστήσει 
το χρησιµοποιούµενο απορρυπαντικό. 
 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τον ανάδοχο άλλων χηµικών ουσιών κατά την πλύση όπως 
π.χ. ποτάσα, βαρυκίνα, χλωρίνη κλπ που µπορούν να καταστρέψουν τον ιµατισµό. 
 Το Νοσ/µείο µπορεί µε αρµόδια όργανά του να πραγµατοποιεί εντατικούς ελέγχους στα 
πλυντήρια του ανάδοχου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να επιδεικνύει επικυρωµένο φωτ/φο της άδειας 
κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το οποίο χρησιµοποιεί. 
 Το πλύσιµο και το σιδέρωµα θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής πλυσίµατος και 
σιδερώµατος οι µπλούζες όµως των γιατρών και του Νοσηλευτικού τουλάχιστον προσωπικού θα 

σιδερώνονται µε τα χέρια. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει απροφασίστως ακριβώς τον ιµατισµό που παρέλαβε µέσα 
σε µία εργάσιµη ηµέρα. Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των όρων 
της σύµβασης που θα υπογραφεί. Αν κατά την παραλαβή του πλυνοµένου ιµατισµού  η επιτροπή 
παραλαβής διαπιστώσει ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί ή σιδερωθεί καλά τα επιστρέφει στον 
ανάδοχο µε πρακτικό επιστροφής για την επανάληψη του πλυσίµατος ή σιδερώµατος. 
 Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα επιστρέψει πλυµένα καλά και 
σιδερωµένα σε είκοσι τέσσερις ώρες χωρίς καµία ιδιαίτερη αµοιβή. 
 Τα αυτοκίνητα που θα µεταφέρουν τον καθαρό ιµατισµό και µόνο πρέπει να φέρουν βεβαίωση 
από αρµόδια ∆ηµόσια υπηρεσία ότι είναι απολυµασµένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της 
απολύµανσης. Η βεβαίωση αυτή επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου. 
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε χάσιµο ή ζηµιά του ρουχισµού του Νοσ/µείου και 
υποχρεούται χωρίς καµία αντίρρηση  να καταβάλλει την αξία του ρουχισµού που έχασε ή κατέστρεψε. 
 Η ανωτέρω αξία του απολεσθέντος ρουχισµού θα καταλογίζεται σε βάρος του ανάδοχου µετά 
από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής ή υπηρεσίας µε απόφαση του ∆.Σ του Νοσοκοµείου. 
 Κατά την παραλαβή του πλυµένου ιµατισµού πρέπει να συντάσσεται από την οικεία επιτροπή 
παραλαβής πρωτόκολλο σε τριπλούν, όπου θα αναγράφεται το είδος και ο αριθµός των ειδών, οι 
διαστάσεις αυτών καθώς και ότι η πλύση των ρούχων έγινε σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως 
που θα υπογραφεί. 
 Επισηµαίνεται στην επιτροπή παραλαβής, ότι για τα είδη, που αναφέρονται σε περισσότερες 
κατηγορίες πλυνοµένου ιµατισµού, είναι απαραίτητη, για τη διάκρισή τους, η αναγραφή των διαστάσεις 
τους. 
 Επίσης κατά την παραλαβή και παράδοση του ιµατισµού ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι 
µπροστά ή δι΄ αντιπροσώπου του ενήλικου και εγγραµµάτου, του οποίου θα πρέπει να είχε καταστήσει 
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γνωστή την ιδιότητα αυτή στο Νοσ/µείο που παρέχει τις υπηρεσίες του και ο οποίος θα πρέπει να 
υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παραδόσεως όπως και τα πρακτικά επιστροφής για 
την επανάληψη της πλύσεως καθώς και τα πρακτικά παραβάσεων. 
 Για κάθε τυχόν παράβαση του ανάδοχου πρέπει να συντάσσεται απαραιτήτως κατά την 
παραλαβή πρακτικό της επιτροπής το οποίο όµως θα πρέπει να υπογράφεται και παρά του ανάδοχου, ο 
οποίος µπορεί να σηµειώσει τις αντιρρήσεις του επί της αναγραφόµενης παραβάσεως επί των οποίων σε 
συνέχεια η επιτροπή µπορεί να σηµειώσει τις αντιπαρατηρήσεις της. 
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά η 
επιτροπή είναι υποχρεωµένη να αναφέρει στο πρακτικό την άρνηση η οποία θα αποτελέσει επιβαρυντικό 
στοιχείο κατά την εξέταση της παραβάσεως από το αρµόδιο όργανο του Νοσοκοµείου. 
 
3. Κυρώσεις 

 Για κάθε γενικά παράβαση, των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο η 
αρµόδια υπηρεσία του Ιδρύµατος διαβιβάζει το θέµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προκειµένου να επιβάλλει 
µία των παρακάτω κυρώσεων που προβλέπονται από το Π.∆.118/07 ή τυχόν τροποποιήσεις του 
(κανονισµός προµηθειών-ΚΑΠ):α) Σύσταση, β) πρόστιµο που µπορεί να κυµαίνεται, από 300,00 EURO 
µέχρι 3.000,00 EURO. κάθε φορά το πρόστιµο επιβάλλεται κατά την ελεύθερη κρίση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ιδρύµατος και παρακρατείται από το λαβείν του ανάδοχου χωρίς άλλη διαδικασία. Ο 
καταλογισµός της αξίας καταστραφέντος ή απολεσθέντος ιµατισµού δεν αποτελεί πρόστιµο, γ) έκπτωση 
µερική, δ) έκπτωση ολική, κλπ. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά µέτρα-κυρώσεις είναι ανεξάρτητα των τυχόν 
ποινικών κυρώσεων επιβάλλονται δε κατά την απόλυτη κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου. Ένσταση χωρεί µόνο ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν.Α.’’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’ και 
εκδικάζεται µέσα σε προθεσµία µέχρι δύο µηνών από της υποβολής της που µπορεί να επιβληθούν από 
τα ∆ικαστήρια. Για την άσκηση ποινικής διώξεως θα πρέπει το Ιδρυµα να διαβιβάζει το σχετικό φάκελο 

στον Εισαγγελία. 
Αρµόδια ∆ικαστήρια για τα των συµβάσεων είναι αυτά των Αθηνών και µόνο. 
Παραβάσεις που επισύρουν τα πιο πάνω διοικητικά µέτρα-κυρώσεις είναι: 

α) Καθυστέρηση παραδόσεως πλυµένου και σιδερωµένου ιµατισµού. 
β) Η µη τήρηση (εξ ολοκλήρου ή µερικώς) του τρόπου παραδόσεως του Ιµατισµού. 
γ) Παράδοση Ιµατισµού κακώς πλυµένου ή σιδερωµένου. 
δ) Μερική παράδοση Ιµατισµού. 
ε) Αρνηση παραλαβής ακαθάρτου ιµατισµού, ή επιστροφή αυτού λόγω κακού πλυσίµατος ή 

σιδερώµατος. 
στ) Απώλεια ιµατισµού. 

ζ) Φθορά Ιµατισµού. 
η) Ανάρµοστη συµπεριφορά του ανάδοχου. Στην κακή εργολαβική, εκτός των άλλων 

συµπεριφορά συµπεριλαµβάνεται η χρήση µη εγκεκριµένων απορρυπαντικών ή η µη απολύµανση των 
αυτοκινήτων µεταφοράς του καθαρού Ιµατισµού. 
 
4. Εκτέλεση Συµβάσεων. 

 Για την εκτέλεση της σύµβασης που θα υπογραφεί, θα επιληφθούν τα αρµόδια όργανα του 
Νοσοκοµείου. 
 Συγκεκριµένα, η παραλαβή και ο έλεγχος του Ιµατισµού, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 

διαλαµβανόµενα στο οικείο άρθρο της διακήρυξης από την Επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί 
σύµφωνα µε τα επίσης προβλεπόµενα από το σχετικό άρθρο αυτής. 
 Τα συντασσόµενα πρωτόκολλα παραλαβής, τα οποία είναι από τα δικ/κά πληρωµής, θα 
υποβάλλονται στο αρµόδιο για την εξόφληση των σχετικών τιµολογίων, όργανο του Ιδρύµατος. 
 Τα πρωτόκολλα επί των οποίων σηµειώνεται οποιοσδήποτε µορφής παράβαση (καθυστέρηση ή 
ποιοτική εκτροπή κλπ), θα διαβιβάζονται δε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, προκειµένου να 
επιβληθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
5. Λοιποί Όροι 
 Οι προσερχόµενοι στον διαγωνισµό, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το πλυντήριο τους θα 

πρέπει απαραίτητα να πληροί τις σχετικές Υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τις διατάξεις του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και τα όσα καθορίζονται στο ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’’ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη. 
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Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντας 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 ∆ηµοσίου 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». 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΕΕ΄́::  ««ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ»»  

 

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους 
που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος λαµβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
Ειδικών Όρων και δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται µε όλους τους όρους οι οποίοι είναι απαράβατοι 
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.∆ 118/07. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να συνυποβάλει πλήρες ηλεκτρονικό έγγραφο Τεχνικής Προσφοράς 
και Φύλλου Συµµόρφωσης (Υπόδειγµα Πίνακα ΙΙ) ψηφιακά υπογεγραµµένου. 
 

2. Ποσοτικές και Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών 

2.1 Οι προς ανάθεση υπηρεσίες, οι οποίες παρατίθενται στον κατωτέρω Πίνακα Ι, θα πρέπει να 
καλύπτουν τις οριζόµενες ελάχιστες προδιαγραφές του Πίνακα ΙΙ: 

Πίνακας Ι: «Πίνακας ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΛΥΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(τµχ) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
Κλινοσκεπάσµατα: βαµβακερά -πικέ (2-2,5 Χ 1-1,60) 10000 18.204,00 € 
Κλινοσκεπάσµατα [µάλλινα] (2-2,5 Χ 1-1,60) 1680 3.058,27 € 
Κουρτίνες συσκότισης διαφόρων µεγεθών   300 546,12 € 
Μπλούζες Ιατρών ποπλίνα (0,80Χ4,50) 8000 14.563,20 € 
Μπέρτες αδελφών 10 18,20 € 
Κελεµπίες 10 18,20 € 

Σύνολο Κατηγορίας Α: 20000 36.408,00 € 
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 
Σεντόνια-Κοινά - Πράσινα (1,50Χ2,50) 261650 135.168,39 € 
Στρώµατα κενά (θήκες στρωµάτων) [1-1,12 Χ 2-2,24] 1500 774,90 € 
Σάκοι άπλυτων (1,75 Χ 0,78) 20000 10.332,00 € 
Παραβάν µεγάλα (2Χ2,25) 100 51,66 € 
Στολές προσωπικού Νοσοκοµείου (σακάκι - παντελόνι) 
[0,80Χ2,50] 

25000 
12.915,00 € 

Σηµαίες 20 10,33 € 
Xιτώνια πιζαµών (1,12Χ11,20) 100 51,66 € 
Πανταλόνια πιζαµών (0,80Χ2,50) 100 51,66 € 
Ρόµπες γυναικών (νυχτικά) [1,80Χ3,20] 100 51,66 € 
Πουκάµισα ανδρών (0,83Χ3) 100 51,66 € 
Σακάκια χειρουργείου (χρωµατιστά) 25000 12.915,00 € 
Παντελόνια χρωµατιστά χειρ/γείου (περισκελίδες) 100 51,66 € 
Μπλούζες κοντές (0,80Χ3) 50 25,83 € 
Φούστα αδελφών 200 103,32 € 

Σύνολο Κατηγορίας Β΄: 334020 172.554,73 € 
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Ποδιές αδελφών, µαγείρων κ.λπ. (0,80Χ1,50) 1300 575,64 € 
Προσόψια χνουδάτα (40Χ0,70-0,30Χ1) 6000 2.656,80 € 
Κελύφια προσκεφάλων (0,50Χ0,70) 45200 20.014,56 € 
Παραβάν (0,50Χ1,50) 100 44,28 € 
Τετράγωνα χειρουργείου (1,00Χ1,00) 17280 7.651,58 € 

Σύνολο Κατηγορίας Γ’: 69880 30.942,86 € 
∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
Παντελόνια ενδοσκόπησης  426 94,32 € 
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Πίνακας ΙΙ: «Πίνακας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 
 
 
 

α/α 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Από πλευράς Αρχιτεκτονικής δοµής το κτίριο των 
πλυντηρίων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένο ώστε να 
αποτελείται από τρεις (3) ζώνες. 

ΝΑΙ 

  2 Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθµιση πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να εξασφαλίζεται η διαλογή και η αποθήκευση του 
ακάθαρτου ιµατισµού όπως π.χ. των Νοσηλευτικών 
Ιδρυµάτων (χωριστά το καθένα) των Ξενοδοχείων κ.ο.κ. 

ΝΑΙ 

  3 Η ζώνη αυτή πρέπει να χωρίζεται από το υπόλοιπο 
συγκρότηµα µε διάδροµο για να µην επιβαρύνει τον 
ιµατισµό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας του µε 
µικροβιακή χλωρίδα. 

ΝΑΙ 

  4 Η δεύτερη ζώνη πρέπει να περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις 
του εξοπλισµού (πλυντήρια-στεγνωτήρια- ατµοκλιβάνους). 
Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
και επαρκή σε αριθµό. 

ΝΑΙ 

  5 Η τρίτη ζώνη να έχει επικοινωνία µε τη δεύτερη µε πάσο 
και να οδηγεί στα σιδερωτήρια αφού προηγουµένως γίνει 
αξιολόγηση του παραχθέντος αποτελέσµατος.  

ΝΑΙ 

  6 Όλα τα τµήµατα του πλυντηρίου πρέπει να υποστηρίζονται 
από κατάλληλο εξαερισµό για την αποφυγή ανάµειξης του 
αέρα µεταξύ των χώρων π.χ. αρχιτεκτονικοί φραγµοί, 
συστήµατα αρνητικής πίεσης αέρα στους χώρους 
επεξεργασίας του ακάθαρτου ιµατισµού, θετική ροή αέρα 
από τους χώρους επεξεργασίας του καθαρού ιµατισµού, 
µηχανές αναρρόφησης της απελευθερωµένης σκόνης. 

ΝΑΙ 

  7 Τα πλυντήρια να πληρούν τις σχετικές Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις καθώς και τις ∆ιατάξεις του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 
 

ΝΑΙ 

  Β ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1 Οι εργασίες στα πλυντήρια περιλαµβάνουν σειρά 
διαδικασιών όπως: ∆ιαλογή – Πλύσιµο –Στέγνωµα –
Σιδέρωµα –Αποθήκευση –Μεταφορά. 

ΝΑΙ 

  2 Οι εργαζόµενοι στη διαλογή να φορούν προστατευτικούς 
φραγµούς (µάσκα, γάντια, πλαστική ποδιά) και να µην 
µετακινούνται στο χώρο του καθαρού ιµατισµού. 

ΝΑΙ 

  3 Ο ακάθαρτος ιµατισµός δεν πρέπει να µετακινείται από τις 
ακάθαρτες προς τις καθαρές περιοχές. 
 

ΝΑΙ 

  Γ ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

1 Να γίνεται διαλογή του ακάθαρτου ιµατισµού ως εξής: 
α) Ιµατισµός χωρίς βιολογικά υγρά 
β) Ιµατισµός λερωµένος µε βιολογικά υγρά  
γ) Ιµατισµός ευαίσθητος σε υψηλές θερµοκρασίες 
(πράσινα) 
δ) Στολές προσωπικού 

ΝΑΙ 

  
2 ο ακάθαρτος ιµατισµός τοποθετείται πάντα σε τροχήλατα 

καρότσια που αναγράφεται πάνω «ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» και ποτέ στο έδαφος. 

ΝΑΙ 

  
3 Τα τροχήλατα καρότσια µεταφοράς να πλένονται 

καθηµερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε τη 
χρήση τους. 

ΝΑΙ 

  
∆ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 α) Πρόπλυση: µε κρύο ή χλιαρό νερό στους 35οC, ώστε 
να διαβραχεί πλήρως ο ιµατισµός ώστε µε την διείσδυση 
του νερού στις υφασµάτινες ίνες να αποµακρυνθούν οι 
ρύποι και οι ξένες ουσίες. Ακολουθούν τρία (3) ξεβγάλµατα 

ΝΑΙ 
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διάρκειας 3΄το καθένα µε προτεινόµενη ποσότητα υγρού 
διπλάσια από το βάρος του ιµατισµού και στύψιµο. 
Προσθήκη χλωρίου 125 ppm σε κρύο νερό χωρίς 
απορρυπαντικό για διάρκεια 4΄και ακολουθούν πέντε (5) 
ξεβγάλµατα διάρκειας 5΄το καθένα. 

 β) Κύρια πλύση: πλύσιµο στους 71oC για 
25΄τουλάχιστον. Έξι κιλά σαπούνι για 200 kgr ιµατισµού. 
Άδειασµα του νερού.  
Ο συνδυασµός αυτός θερµοκρασίας και διάρκειας έκθεσης 
σ’ αυτή είναι σηµαντικός για την καταστροφή των 
βλαστικών µορφών των µικροβίων. 
Επίσης η θερµοκρασία νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 
90oC διότι καταστρέφει τον ιµατισµό. Εάν υπάρχουν ειδικές 
ενδείξεις τότε αποστειρώνονται π.χ. (Σάκοι µε ειδική 
σήµανση λοιµογόνου παράγοντα). 
Τρία (3) ξεβγάλµατα µε κρύο νερό, 3΄το καθένα. 
Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου 
Ε.Υ.∆.Α.Π. και να επιδεικνύεται ο σχετικός λογαριασµός σε 
κάθε ζήτηση.  
Τα χρησιµοποιούµενα απορρυπαντικά να είναι µαλακοί 
σάπωνες και εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του 
Κράτους.  
Σε περίπτωση που δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα 
(εµφάνιση παθήσεων οφειλοµένων στο χρησιµοποιούµενο 
απορρυπαντικό, κ.λπ.) ο χορηγητής υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τον ανάδοχο 
οιονδήποτε χηµικών ουσιών κατά την πλύση, που µπορούν 
να καταστρέψουν τον ιµατισµό. 
Να γίνεται έλεγχος του αποτελέσµατος και επί 
προβληµάτων να επακολουθεί επαναπρογραµµατισµός της 
πλύσης. 
Ο καθαρός ιµατισµός να οδηγείται στο τµήµα του 
σιδερωτηρίου µε ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους ή 
κυλιόµενους ιµάντες. 

ΝΑΙ 

  
Ε ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΑ 

 Στο τµήµα αυτό υποχρεωτικά ο ιµατισµός θα µεταφέρεται 
µε κυλιόµενους ιµάντες ή τροχήλατους ειδικούς ( ειδική 
σήµανση ή διαφορετικό σχήµα ) καθαρούς κάδους. 
Όλες οι µπλούζες των Ιατρών και του Νοσηλευτικού 
προσωπικού θα σιδερώνονται µε τα χέρια ή µε ειδικές 
πρέσες.   
Υποχρεωτική στο χώρο είναι η εγκατάσταση µηχανισµού 
αναρρόφησης της απελευθερωµένης σκόνης. 
Στο στάδιο αυτό απαιτείται έλεγχος και διαχωρισµός του 
κατεστραµµένου ιµατισµού και επιστροφής του στο Ίδρυµα 
(πλυµένος). 
Απαιτείται καλό στέγνωµα του ιµατισµού πριν από την 
τελική συσκευασία. 
Η τελική συσκευασία γίνεται σε selofan, αεροστεγώς 
κλεισµένα  και η αναµονή σε ειδικά dexion ή καθαρά 
καρότσια µέχρι της διακοµιδής του στο Νοσοκοµείο. 

ΝΑΙ 

  
ΣΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 Το προσωπικό για κάθε ζώνη δεν πρέπει να αναµειγνύεται 
στις άλλες ζώνες και υποχρεωτικά θα πρέπει να φοράει 
ειδικές φόρµες, γάντια και να τηρούνται ειδικά βιβλιάρια 
Υγείας προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο ή αναζήτηση τους από 
την επιτροπή. 
Οι συναλλαγές παράδοσης – παραλαβής θα γίνονται 
καθηµερινά (6.00 π.µ.-10.00 π.µ.). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει ακριβώς τον 
ιµατισµό που παρέλαβε µέσα  σε 24 ώρες. Καθυστέρηση 
παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των 
όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί. Εάν κατά την 
παραλαβή του πλυµένου ιµατισµού η επιτροπή διαπιστώσει 
ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν έχουν πλυθεί καλά, τα 
επιστρέφει στον ανάδοχο µε πρακτικό επιστροφής για 
επανάληψη του πλυσίµατος ή σιδερώµατος. Στην 
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να τα επιστρέψει 
εντός 24ώρου χωρίς καµία ιδιαίτερη αµοιβή.  

ΝΑΙ 
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Σε περιπτώσεις αργιών θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία µε 
την Ιµατιοθήκη του Ιδρύµατος, για τον καθορισµό τρόπου 
εύρυθµης λειτουργίας. 
Η παραλαβή του ακάθαρτου ιµατισµού θα γίνεται παρουσία 
εκπροσώπου της Ιµατιοθήκης σε χώρο άλλο εντός του 
Νοσοκοµείου ή του Παραρτήµατος που θα καθορίζει ο 
Υπεύθυνος Προϊστάµενος Ιµατιοθήκης. 
Η καταµέτρηση θα γίνεται στον ειδικό αυτό χώρο από την 
εκάστοτε επιτροπή που ορίζει ντο Νοσοκοµείο. 
Η παράδοση του καθαρού ιµατισµού θα γίνεται στις 
Ιµατιοθήκες του Ιδρύµατος (Κεντρικού κτιρίου και 
Παραρτήµατος) µε ευθύνη και προσωπικό του ανάδοχου. 
Τα αυτοκίνητα που θα µεταφέρουν τον καθαρό ιµατισµό 
και µόνο πρέπει να φέρουν βεβαίωση από αρµόδια ∆ηµόσια 
υπηρεσία ότι είναι απολυµασµένα καθως επίσης και για το 
χρόνο ισχύος της απολύµανσης. Η βεβαίωση αυτή θα 
επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρµόδια όργανα του 
Νοσοκοµείου. 
Κατά την παραλαβή και παράδοση του ιµατισµού ο 
ανάδοχος υποχρεούται να είναι µπροστά ο ίδιος ή δι’ 
αντιπροσώπου του εγγράµµατου, του οποίου την ιδιότητα 
θα έχει καταστήσει γνωστή στο Νοσοκοµείο και ο οποίος θα 
υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και 
παράδοσης καθώς και τα πρακτικά επιστροφής ή τα 
πρακτικά παραβάσεων. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του 
αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά η επιτροπή είναι 
υποχρεωµένη να αναφέρει την άρνηση στο πρακτικό , η 
οποία άρνηση θα αποτελέσει ιδιαίτερα επιβαρυντικό 
στοιχείο για την εξέταση της παράβασης από το Συµβούλιο 
∆ιοίκησης. 
Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισµού η αρµόδια επιτροπή 
θα µεταβεί στους χώρους εγκατάστασης του ανάδοχου, για 
επιτόπιο έλεγχο αυτών. 
Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης να κάνει εντατικούς ελέγχους στα πλυντήρια του 
ανάδοχου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να επιδεικνύει 
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του 
απορρυπαντικού το οποίο χρησιµοποιεί. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός (που σηµαίνει υποχρεωτικό 
αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα 
∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την 
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 
απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς 
το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 
µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου 
τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται 
αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 
το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο 
τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραµµιστεί το 
σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία ή υπερκάλυψη και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του 
Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 
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Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
Σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον 
πίνακα συµµόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΣΣΤΤ΄́::  ««ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ»»  

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 
του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα συµπληρωµένο τον ακόλουθο 
Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς. 
 
 

 
α/α 

Είδη 
Μονάδα 

Μέτρησης 
(τεµ) 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 

Σύνολο ∆απάνης 

 Κατηγορία Α’    

1     

2     

 Κατηγορία Β΄    

1     

2     

 Κατηγορία Γ    

1     

2     

 Κατηγορία ∆΄    

1     

2     

 

Ποσοστό ΦΠΑ: ………… % 

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΖΖ΄́::  ««ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΩΩΝΝ»»  

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα.................................................................................................................. 
(∆/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 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................... ∆ιακήρυξή 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 ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆, 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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα.................................................................................................................. 
(∆/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...................................................…………………...∆/ΝΣΗ........................................................

................................................................για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό--

------------ σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ------------------------------------------------

----------(αρ.∆ιακ/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 ∆ηµόσιο και 

Ν.Π.∆.∆ , 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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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ΄́::  ««ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ»»  

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ          ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
                  11ΗΗ

  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ   
                    ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»» 

 
Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114  
Τ.Κ.: 115 27  
 

 
ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ 

ΠΠΟΟΣΣΟΟΥΥ  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  €€  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΦΦΠΠΑΑ 
Για την ανάθεση 

«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 
Τόπος καταρτίσεως 
συµβάσεως: 

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

∆ιάρκεια σύµβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της, µε δικαίωµα µονοµερούς τρίµηνης 
παράτασης» 

 
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 την κα Μαρία Καρά 
∆ιοικήτρια, 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 ∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον κο/α …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το ............. και η οποία στο εξής 
θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Εργολάβος», 
 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
Ύστερα από δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό της Φ…./2015 ∆ιακήρυξης και την υπ΄ 
αριθµ. ……………………. (Θέµα ……..) Απόφαση  κατακύρωσης του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, η 
εταιρεία ……………….………………………………., ∆/ΝΣΗ:……………………………,  ΤΗΛ: ………………….., FAX: 
…………………….., ΑΦΜ:……………………….,  
αναλαµβάνει την υποχρέωση της πλύσης του ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ του Νοσοκοµείου βάσει: α) των 
όρων διενέργειας, β) των όρων της σχετικής διακήρυξης (Φ…/2015) του οικείου διαγωνισµού και γ) των 
όρων που αναφέρονται στα άρθρα της Σύµβασης αυτής, αποδεχόµενος αυτούς πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως στο σύνολο τους. 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ –∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η εργολαβία αρχίζει από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στην σύµβαση και λήγει µετά ένα (1) έτος 
µε δικαίωµα της υπηρεσίας να την παρατείνει για όλες τις οµάδες ή µερικές από αυτές, για 
ένα τρίµηνο, χωρίς να απαιτείται συγκατάθεση του εργολάβου. 
Ο εργολάβος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι του ∆ηµοσίου ή του Νοσοκοµείου, για την τυχόν 
αυξοµείωση του πλυνοµένου Ιµατισµού. Επίσης ο εργολάβος παραιτείται από κάθε αξίωση σε περίπτωση 
καταργήσεως του Νοσοκοµείου ή µεταφοράς του σε άλλο µέρος εκτός Περιφέρειας Αττικής, οπότε στην 
περίπτωση αυτή η εκτέλεση της σύµβασης µπορεί να διακόπτεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ιδρύµατος. 
Τέλος ο εργολάβος παραιτείται από κάθε αξίωση του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 
του Νοσοκοµείου για οποιοδήποτε λόγο. 
Η σύµβαση αυτή αρχίζει την …………….. και τελειώνει την ……………….. µε µονοµερές 
δικαίωµα του Νοσοκοµείου να την παρατείνει για ένα τρίµηνο από την λήξη της, χωρίς να 
απαιτείται η συγκατάθεση του εργολάβου. 
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. 
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να παραλαµβάνει τον Ακάθαρτο Ιµατισµό του 
Νοσοκοµείου εντός 24 ωρών από την παραγγελία και να τον επιστρέψει σε αυτό απολύτως 
καθαρό και καλά σιδερωµένο. 
Η παραλαβή και η επιστροφή του Ιµατισµού από τον Εργολάβο θα γίνεται µε έξοδα του και δικά του 
µεταφορικά µέσα που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα. Η µεταφορά του ακαθάρτου 
Ιµατισµού θα γίνεται µε διαφορετικό αυτοκίνητο από αυτό που θα παραδίδει τον καθαρό Ιµατισµό στο 
Νοσοκοµείο. Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί ενήµερο το Νοσοκοµείο για κάθε αλλαγή που επιφέρει στα 
αυτοκίνητα που θα το εξυπηρετούν. Επίσης, η παραλαβή και η επιστροφή του Ιµατισµού θα γίνεται κατά 
τις εργάσιµες ώρες (5.30πµ-11.00 πµ) δια της προσπελάσεως του αυτοκινήτου εις το πλησιέστερο 
σηµείο παραλαβής του Νοσοκοµείου και µπροστά σε τριµελή επιτροπή παραλαβής. Τα 
παραλαµβανόµενα είδη από τον εργολάβο πλύσεως θα πρέπει να επιστρέφονται µέσα σε εικοσιτέσσερις 
(24) ώρες χωρισµένα σε είδη και συσκευασµένα σε σάκους καθαρούς και απολυµασµένους. 
Ο καθαρισµός του Ιµατισµού θα γίνεται µε απορρυπαντικό, για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας 
και το οποίο θα εξασφαλίζει επαρκή και συγχρόνως υγιεινό καθαρισµό. 
Σε περίπτωση που θα δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα στο Νοσοκοµείο (µη επαρκής καθαρισµός, 
εµφάνιση παθήσεων οφειλοµένων στο χρησιµοποιούµενο απορρυπαντικό κ.λ.π) ο εργολάβος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει το χρησιµοποιούµενο απορρυπαντικό. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τον εργολάβο άλλων χηµικών ουσιών κατά την πλύση, όπως π.χ. 
ποτάσα, βαρυκίνα, χλωρίνη κ.λ.π. που µπορούν να καταστρέψουν τον Ιµατισµό. 
Το Νοσοκοµείο µπορεί µε αρµόδια όργανα του να πραγµατοποιεί εντοπιακούς ελέγχους στα πλυντήρια 
του εργολάβου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να επιδεικνύει επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας του απορρυπαντικού, το οποίο χρησιµοποιεί. 
Το πλύσιµο και το σιδέρωµα θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής πλυσίµατος και 
σιδερώµατος, οι µπλούζες όµως των γιατρών και του Νοσηλευτικού τουλάχιστον προσωπικού θα 
σιδερώνονται µε τα χέρια. 
Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει ακριβώς τον Ιµατισµό που παρέλαβε µέσα σε εικοσιτέσσερις 
(24) ώρες. Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου, αποτελεί παράβαση των όρων της 
σύµβασης. 
Εάν, κατά την παραλαβή του πλυνοµένου Ιµατισµού η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι ένα ή όλα 
τα είδη δεν έχουν πλυθεί ή σιδερωθεί καλά, τα επιστρέφει στον εργολάβο µε πρακτικό επιστροφής για 
την επανάληψη του πλυσίµατος ή σιδερώµατος. Στην περίπτωση αυτή – ο εργολάβος είναι 
υποχρεωµένος να τα επιστρέψει πλυµένα καλά και σιδερωµένα σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες χωρίς καµία 
ιδιαίτερη αµοιβή. 
Τα αυτοκίνητα που θα µεταφέρουν τον καθαρό ιµατισµό και µόνο πρέπει να φέρουν βεβαίωση από 
αρµόδια ∆ηµόσια Υπηρεσία ότι είναι απολυµασµένα καθώς επίσης και για τον χρόνο ισχύος της 
απολύµανσης. Η βεβαίωση αυτή επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου. 
Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζηµιά του ρουχισµού του Νοσοκοµείου και 
υποχρεούται χωρίς καµία αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ρουχισµού που έχασε ή κατέστρεψε. 
Η ανωτέρω αξία του απωλεσθέντος ρουχισµού θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου µετά από 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής ή υπηρεσίας µε απόφαση του ∆.Σ του Νοσοκοµείου. 
Κατά την παραλαβή του πλυνοµένου Ιµατισµού, πρέπει να συντάσσεται από την οικεία επιτροπή 
παραλαβής, πρωτόκολλο εις τριπλούν, όπου θα αναγράφεται το είδος και ο αριθµός των ειδών, οι 
διαστάσεις αυτών καθώς και ότι η πλύση των ρούχων έγινε σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 
Επισηµαίνεται στην επιτροπή παραλαβής ότι για τα είδη που αναφέρονται οι 
περισσότερες κατηγορίες πλυνοµένου Ιµατισµού, είναι απαραίτητη για την διάκρισή τους η αναγραφή 
των διαστάσεών τους. 
Επίσης κατά την παραλαβή και παράδοση του ιµατισµού ο εργολάβος υποχρεούται να είναι παρών ή δι΄ 
αντιπροσώπου του, του οποίου θα πρέπει να είχε καταστήσει γνωστή την ιδιότητα αυτή στο Νοσοκοµείο 
που παρέχει τις υπηρεσίες του και ο οποίος θα πρέπει να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής 
και παραδόσεως όπως και τα πρακτικά επιστροφής για την επανάληψη της πλύσεως καθώς και τα 
πρακτικά παραβάσεων. 
Για κάθε τυχόν παράβαση του εργολάβου πρέπει να συντάσσεται απαραιτήτως κατά την παραλαβή 
πρακτικό της επιτροπής. Το πρακτικό θα πρέπει να υπογράφεται και από τον εργολάβο, ο οποίος µπορεί 
να σηµειώσει τις αντιρρήσεις του επί της αναγραφόµενης παράβασης. Στη συνέχεια η επιτροπή 
παραλαβής µπορεί να σηµειώσει τις αντιπαρατηρήσεις της επ’ αυτών. 
Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά η 
επιτροπή είναι υποχρεωµένη να αναφέρει στο πρακτικό την άρνηση η οποία θα αποτελέσει επιβαρυντικό 
στοιχείο κατά την εξέταση της παραβάσεως από το αρµόδιο όργανο του Νοσοκοµείου. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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Η πληρωµή στον εργολάβο της αξίας των πλυντικών, θα γίνεται από το Νοσοκοµείο µετά από αίτηση 
του εργολάβου προς την αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου , η οποία θα συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Το Νοσοκοµείο υποχρεούται να πληρώνει τον εργολάβο, µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες από την 
παραλαβή των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση κυρώσεων, ισχύουν τα προβλεπόµενα της σχετικής 
διακήρυξης (Φ…./2015) του οικείου διαγωνισµού, και συγκεκριµένα: Για κάθε παράβαση των όρων 
της σύµβασης, η αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου διαβιβάζει το θέµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
προκειµένου να επιβάλει µια των παρακάτω κυρώσεων που προβλέπονται από το Π.∆ 118/2007 (Κ.Π.∆):  
α) Σύσταση, 
β) πρόστιµο που µπορεί να κυµαίνεται από 300€ µέχρι 3.000€ κάθε φορά το πρόστιµο επιβάλλεται κατά 
την ελεύθερη κρίση του ∆.Σ. του Ιδρύµατος και παρακρατείται από το λαβείν του εργολάβου χωρίς άλλη 
διαδικασία. Ο καταλογισµός της αξίας καταστραφέντος ή απολεθέντος Ιµατισµού δεν αποτελεί πρόστιµο. 
γ) έκπτωση µερική, 
δ) έκπτωση ολική κλπ. Τα ανωτέρω διοικητικά µέτρα- 
κυρώσεις είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται δε κατά την απόλυτη κρίση του 
∆.Σ του Νοσοκοµείου. Ένσταση, χωρεί µόνο ενώπιον του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Αθήνας 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και εκδικάζεται µέσα σε προθεσµία µέχρι δυο (2) µηνών από της υποβολής της πέραν 
αυτών που µπορεί να επιβληθούν από τα δικαστήρια. Για την άσκηση ποινικής διώξεως θα πρέπει το 
Ίδρυµα να διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στον εισαγγελέα. 
 
Αρµόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
Παραβάσεις που επισύρουν τα πιο πάνω διοικητικά µέτρα-κυρώσεις είναι: 
α) Καθυστέρηση παραδόσεως πλυµένου και σιδερωµένου Ιµατισµού. 
β) Μη τήρηση (εξ΄ολοκλήρου ή µερικώς) του τρόπου παραδόσεως του Ιµατισµού. 
γ) Παράδοση Ιµατισµού κακώς πλυµένου ή σιδερωµένου 
δ) Μερική παράδοση Ιµατισµού. 
ε) Άρνηση παραλαβής ακαθάρτου Ιµατισµού, ή επιστροφή αυτού λόγω κακού 
πλυσίµατος ή σιδερώµατος. 
στ) Απώλεια Ιµατισµού. 
ζ) Φθορά Ιµατισµού. 
η) Ανάρµοστη συµπεριφορά του εργολάβου. Στην κακή εργολαβική εκτός των 
άλλων συµπεριφορά συµπεριλαµβάνεται η χρήση µη εγκεκριµένων απορρυπαντικών, ή η µη 
απολύµανση των αυτοκινήτων µεταφοράς του καθαρού ιµατισµού. 
θ) Παραλείψεις των αναφεροµένων στο παράρτηµα Β΄ της διακήρυξης του οικείου ∆/σµού σχετικά µε 
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ –∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ. 
Σε περίπτωση που ένα είδος από τα παραδοθέντα για πλύση δεν περιλαµβάνεται σε µια από τις τέσσερις 
(4) κατηγορίες Ιµατισµού που αναφέρει ο συνηµµένος ΠΙΝΑΚΑΣ, τότε το είδος αυτό κατατάσσεται από 
την αρµόδια Υπηρεσία ή την επιτροπή που συγκροτεί το Νοσοκοµείο κατά την κρίση της σε µια από τις 
παραπάνω κατηγορίες. 
Επίσης η πιο πάνω επιτροπή έχει το δικαίωµα της µετατάξεως ενός είδους από κατηγορία σε άλλη 
κατηγορία ακόµη και µετά την κατάρτιση της παρούσας σύµβασης. Ο εργολάβος στην περίπτωση της 
µετατάξεως αυτής, δεν µπορεί να διατυπώσει καµία αντίρρηση ή αξίωση. 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την εκτέλεση της σύµβασης επιλαµβάνονται τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου. 
Συγκεκριµένα η παραλαβή και ο έλεγχος του Ιµατισµού θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα 
διαλαµβανόµενα ανωτέρω από την επιτροπή παραλαβής. Τα συντασσόµενα πρωτόκολλα παραλαβής, τα 
οποία είναι από τα δικαιολογητικά πληρωµής, θα υποβάλλονται στο αρµόδιο για την εξόφληση των 
σχετικών τιµολογίων, όργανο του Ιδρύµατος. Τα πρωτόκολλα επί των οποίων σηµειώνεται 
οποιασδήποτε µορφής παράβαση (καθυστέρηση ή ποιοτική επιτροπή κλπ) θα διαβιβάζονται δε στο ∆.Σ 
του Ιδρύµατος, προκειµένου να επιβληθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 
Το πλυντήριο του εργολάβου, θα πρέπει απαραίτητα να πληροί όλες τις σχετικές Υγειονοµικές ∆ιατάξεις 
καθώς και τις διατάξεις του Υπουργείου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και να εναρµονίζεται 
µε τα όσα καθορίζονται στην ∆ιακήρυξη του οικείου διαγωνισµού.  
 
Οι συναλλαγές παράδοσης – παραλαβής θα γίνονται καθηµερινά (5:30πµ-11.00 πµ). Σε περίπτωση 
αργιών απαιτείται άµεση επικοινωνία µε την Κεντρική ιµατιοθήκη του και την Κεντρική Αποστείρωση των 
Χειρουργείων για τον καθορισµό της εύρυθµης λειτουργίας. 
Η παραλαβή του ακαθάρτου ιµατισµού θα γίνεται από την Κεντρική ιµατιοθήκη του Νοσοκοµείου ή σε 
άλλο χώρο εντός του Νοσοκοµείου η του Παραρτήµατος που θα καθορίζει ο υπεύθυνος-προϊστάµενος 
της Ιµατιοθήκης. 
Η καταµέτρηση θα γίνεται στο χώρο των πλυντηρίων του εργολάβου από την εκάστοτε επιτροπή που 
θα ορίζει το Νοσοκοµείο σε κατάλληλο για τον σκοπό αυτό χώρο. 
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Η παράδοση του καθαρού (πλυµένου) ιµατισµού θα γίνεται µέχρι και των ιµατιοθηκών (Κεντρικού 
κτιρίου ή παραρτήµατος ) µε ευθύνη και προσωπικό του εργολάβου. 
Ο εργολάβος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι του ∆ηµοσίου ή του Νοσοκοµείου, για την τυχόν 
αυξοµείωση του πλυνοµένου ιµατισµού .Επίσης ο εργολάβος παραιτείται από κάθε αξίωση σε περίπτωση 
καταργήσεως του Νοσοκοµείου ή µεταφοράς του σε άλλο µέρος εκτός Περιφερείας Αττικής, οπότε στην 
περίπτωση αυτή η εκτέλεση της σύµβασης µπορεί να διακόπτεται µε απόφαση του ∆.Σ του 
Νοσοκοµείου. Τέλος ο εργολάβος παραιτείται από κάθε αξίωση του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής 
λειτουργίας του Νοσοκοµείου για οποιοδήποτε λόγο. 
 
ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύµβασης ο ανάδοχος παρέδωσε στο 
Γενικό Νοσ/µείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» εγγυητική επιστολή ποσού ……………€  της Τράπεζας  ---------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους Ελληνικούς Νόµους. Αρµόδια για την επίλυση διαφορών που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος είναι τα 
∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
(Πίνακας οικονοµικής προσφοράς) 
 
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύµβασης οι δύο συµβαλλόµενοι υπογράφουν τέσσερα όµοια 
πρωτότυπα αυτής. 
Από τα τέσσερα πρωτότυπα τα τρία κατατίθενται στο αρµόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο 
λαµβάνει σαν διπλότυπο ο προµηθευτής. 
Για ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν τα αναγραφόµενα στην υπ’ αρ. 
Φ.ΧΧΧΧ/2015 ∆ιακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού, τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία 
αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν. 
 
 

ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ 
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ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΡΡΑΑ 
∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗΣΣ 
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