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ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

«∆ιακήρυξη ∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια των ειδών 
“Ιξωδοελαστικές Ουσίες” (CPV:33140000-3) για ένα (1) έτος, µε δικαίωµα 
µονοµερούς τρίµηνης παράτασης κατόπιν απόφασης ∆Σ του Νοσοκοµείου, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 65.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2012» 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΤΥΠΟ 

Ναι 

Χαµηλότερη Τιµή 27 Ιουνίου 2014 27 Ιουνίου 2014 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Ναι 

 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και άλλες διατάξεις»  

2. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µµεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 

2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011).  

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 Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και Άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει. 

5. Το α. 21 του Ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α΄/10.12.2010) «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής 

Ασφάλειας και Γενικής ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού 

ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, 

κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.» 

6. 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 
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Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 

335)» (ΦΕΚ 173/Α΄/03.09.2010) όπως ισχύει. 

7. Το Ν.3867/2010 ά.27 παρ.11 (ΦΕΚ 128/Α΄/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση 

εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 

άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών.» 

8. 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). 

9. 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. 

10. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Το ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

14. Το ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45/Α΄/09.03.1999) όπως ισχύει. 

15. Το ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού , Ελέγχου ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Το ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» όπως ισχύει. 

17. Το α. 24 του ν.2198/1994 σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο εισόδηµα από 

εµπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43/Α’/22.03.1994). 

18. Tο Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010).  

19. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει. 

20. 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). 

21. 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». 

22. 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). 

23. Την υπ. αριθ. 5572/24.10.2013 (ΦΕΚ 2809/Β’ / 05.11.2013) Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά 

µε την «Παράταση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2011 και 

2012». 

24. Την µε αριθµ. 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». 

25. Την υπ’ αριθ. 5805/08.08.2012 (ΦΕΚ 2309/Β/08.08.2012) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισµός 

φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 
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2012 πιστώσεις 2012 ή 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την 

διεξαγωγή των διαγωνισµών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

26. Την υπ. αριθ. 3567/2012 (ΦΕΚ 1585/Β΄/09.05.12) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών περί: «Έγκρισης Προγράµµατος Προµηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, µε 

χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές 

πηγές». 

27. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασµα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέµα 3ο) Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Προµηθειών Υγείας σχετικά µε την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών 

προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής». 

28. Την υπ. αριθ. ΑΠ:14313/31.05.2013 Απόφαση του ∆ιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής σχετικά µε τον 

ορισµό φορέα διενέργειας ενιαίων διαγωνισµών µε το ΠΠΥΥ’2012.  

29. Την υπ’ αριθ. 29/19.03.2013 Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας, σχετικά µε την έγκριση 

Τροποποιήσεων του ΠΠΥΥ’ 2012. 

30. 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». 

31. Το µε Α.Π. 2285/06-02-2014 έγγραφο της 1ης ΥΠΕ Αττικής µε το οποίο χορηγήθηκε εξουσιοδότηση 

για την διενέργεια του διαγωνισµού µε CPV 33140000-3  ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ µε προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 65.000,00 € συµπ/νου του ΦΠΑ και µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.  

32. .Την υπ. αρ. 5164 /20-03-2014 απόφαση ορισµού τριµελούς επιτροπής για τη σύνταξη κατάστασης 

των ζητουµένων ειδών µετά των τεχνικών προδιαγραφών αυτών. 

33. Το υπ. αρ. 5274/26-03-2014 έγγραφο της τριµελούς επιτροπής αναφορικά µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισµού. 

34. Την υπ. αριθ. 7/03.04.2014 (Θέµα 19ο) Απόφαση του ∆Σ του Νοσοκοµείου σχετικά µε την 

επανυποβολή έγκρισης διενέργειας Aνοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 

Ιξωδοελαστικών Ουσιών (CPV 33140000-3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης 

65.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή για ένα (1) έτος, µε 

δικαίωµα µονοµερούς τρίµηνης παράτασης, βάσει του ΠΠΥΥ΄2012 (Α∆Α:ΒΙΗ34690ΩΣ-ΒΩΜ).  

35. Την υπ. αρ. 6725/11.04.14 Απόφαση διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών 

προδιαγραφών των ειδών Ιξωδοελαστικών ουσιών (CPV 33140000-3 Ιατρικά Αναλώσιµα). 

36. Το υπ. αρ. 7490/25.04.14 έγγραφο του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» προς ΕΚΑΠΤΥ σχετικά µε την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

37. Την υπ. αρ. 35/04.06.14 (Θέµα 1ο) Απόφαση της Ε.Π.Υ. σχετικά µε την «Έγκριση τηρηθείσης 

διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των Φορέων Υγείας ΠΠΥΥ 2012 (σειρά 31)» 

µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών. 

38. Την υπ. αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 118213/19.12.2013 (ΦΕΚ 649/ΥΟ∆∆/30.12.13) Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας σχετικά µε το διορισµό της Καρά Μαρίας ως ∆ιοικήτριας στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 

«Ιπποκράτειο», αρµοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 

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

«Ιπποκράτειο». 

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

ποσού των 65.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον 

τακτικό προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και συγκεκριµένα τον ΚΑΕ 
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1311Α, σύµφωνα µε την υπ. αρ. 1171/27.06.14 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 7ΜΝ14690ΩΣ-

ΛΣ9). 

 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΣΣ ΣΣ ΕΕ ΙΙ   

 

1. ∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια 

των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

∆ιακήρυξης. 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί, ύστερα από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στον ελληνικό τύπο και στο Φ.Ε.Κ (Τεύχος 

∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων). 

 

 
2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) 

Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 

28.07.2014 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 

ώρα 14:00µµ 

29.07.2014 

ηµέρα ΤΡΙΤΗ 

ώρα 11:00πµ 

 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα (28.07.2014 ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 14:00µµ), είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β. 

 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) Οι Έλληνες πολίτες 

β) Οι αλλοδαποί. 

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

δ) Οι Συνεταιρισµοί. 

ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

στ) Εκπρόσωποι των πιο πάνω προσκοµίζοντας µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

Οι Ενώσεις και οι Συνεταιρισµοί δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή ο Συνεταιρισµός υποχρεούνται να πράξουν τούτο, εάν 

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

ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

 

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που θεωρούνται 

αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής. 

4.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ” 

4.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ” 
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4.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ” 

4.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄: “ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ” 

4.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄:”ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ” 

4.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: “ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

4.7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ′: “ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ” 

4.8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄: “ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ” 

 

5. Εφόσον µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ απαιτείται κατάθεση δειγµάτων, ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 

11 και 36 του Π.∆. 118/2007. 

 

6. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον 

προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ΄ αυτούς, µέσα σε έξι (6) 

εργάσιµες ηµέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. 

 

7. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές, µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την 

ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

 

8. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την αρµόδια Υπηρεσία 

(Τµήµα Προµηθειών) του Νοσοκοµείου. 

 

9. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στο Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο. 

 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

 

Προµήθεια των ειδών: 
 
«ΙΞΩ∆ΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» 
 
για ένα (1) έτος µε δικαίωµα µονοµερούς 
τρίµηνης παράτασης κατόπιν Απόφασης ∆.Σ. 
του Νοσοκοµείου 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 33140000-3 (Ιατρικά Αναλώσιµα) 

ΠΠΥΥ 2012 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε′ της παρούσης 

διακήρυξης επισυνάπτεται αναλυτική 

κατάσταση των ζητούµενων ειδών µε την 

αντίστοιχη ποσότητα και µονάδα µέτρησης 

αυτών 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 65.000.00  € συµπ/νου του ΦΠΑ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ  Το Νοσοκοµείο (ΚΑΕ 1311) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Άµεσος µε την παραγγελία 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Αποθήκες του Νοσοκοµείου  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Τµηµατικά 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 8 
του παραρτήµατος Β΄ της ∆ιακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα στην 

Ελληνική γλώσσα. Αποστέλλονται δε και παραλαµβάνονται από το αρµόδιο γραφείο 

Προµηθειών του Νοσοκοµείου. 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση µη 

ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ισχύς της προσφοράς θα παρατείνεται 

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

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (Γ.Ν.Α. 

Ιπποκράτειο). 

1.3.3. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

1.3.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

1.4.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συµµετοχής. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς σε 

χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’. Επίσης, µέσα στον 

κυρίως φάκελο τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’. 

1.4.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’ και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών ή για κάθε είδος 

χωριστά. 

1.6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και 

αποσφράγισης προσφορών, παρουσία του ιδίου ή ενός γραπτώς εξουσιοδοτηµένου 

εκπροσώπου κάθε υποψηφίου µειοδότη, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. 
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1.7. H Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης  

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία. 

1.7.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 

µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο 

οποίος, επίσης, σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή και παραδίδεται στην 

Υπηρεσία (Γρ. Προµηθειών). 

1.7.2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί 

σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 

1.7.3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

1.8.0ι προσφέροντες υποχρεούνται: 

Α. α) να  υποβάλλουν µαζί  µε τη προσφορά στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των 

άρθρων 11 και 12 του Π.∆. 118/2007 (Κ.Π.∆) και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του άρθρου 

6 παρ.1  τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

- Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του παρόντος. 

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

στην οποία: 

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

συµµετέχουν.  

ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 

περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, δεν τελούν σε 

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

άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

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

στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 και στην περίπτωση 

(3) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόµενες 

στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κατάσταση.  

iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

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

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007. 
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Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 

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

- Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

- Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγµατος.  

- ∆ήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόµενου είδους, κατ' άρθ. 18 παρ. 1. 

- Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και 

ορίζεται από τη διακήρυξη, κατ' άρθρο 2 παρ. 2.  

β) Να υποβάλλουν χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική 

προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.∆. 118/2007 και δηλώσεις του άρθρου 18 

παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση.  

γ) Να υποβάλλουν χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική 

προσφορά, για την οποία θα χρησιµοποιείται ο ακόλουθος πίνακας: 

 

Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 

α/α Περιγραφή Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) Ποσοστό 

ΦΠΑ (%) Μονάδα µέτρησης Τιµή µονάδος 
(€) 

1.      

2.      

3.      

 

Επισηµαίνεται ότι η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της 

παραγράφου αυτής συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον 

διαγωνισµό. 

 

Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών µε βάση το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 6 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά των παρ.2 και 3 κατά περίπτωση. 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 

π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

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

δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

ΑΔΑ: 7ΙΕ24690ΩΣ-4Ι5



 

∆ιακήρυξη υπ’ αρ. Φ.322/14  Σελίδα 10 

 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχήτου ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

 

β. Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 

(1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις 

της περ. (2) του εδ. Α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 

επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν 

να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 

των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες 
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εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 

ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 

της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 

εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο 

Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 

το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί 

ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας 

της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

δ. Οι Συνεταιρισµοί: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) 

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης 

(2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 

συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου. 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

Ένωση. 

-  Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 

προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από ένορκη 

βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν 

προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία 

είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων 

ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από υπεύθυνη δήλωση του 

ΑΔΑ: 7ΙΕ24690ΩΣ-4Ι5



 

∆ιακήρυξη υπ’ αρ. Φ.322/14  Σελίδα 12 

 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της 

χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 Επισηµαίνεται ότι η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της 

παραγράφου αυτής συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον 

διαγωνισµό.  

1.9.  Επισηµαίνεται ότι: 

1.9.1. O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συµµόρφωση ή απόκλιση των 

προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

1.9.2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆\ξης δεν 

θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. 

1.9.3. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

1.9.4.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.9.5. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

-∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται 

υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.  

1.9.6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Π.∆. 

370/95 άρθρο 12 παρ.3). 

1.9.7. Εάν κατά  την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει 

της τιµής του µειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την 

προκηρυχθείσα ποσότητα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 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. 

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

2.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα 

στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

2.2. Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των Μ.Μ.Ε ή των ενώσεων τους κ.λ.π. 

συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισµού, από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 

µε ΦΠΑ ή το 5% της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα κάθε 

προσφερόµενου είδους µε ΦΠΑ, που επιτρέπεται να προσφερθεί. 
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2.3. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου 

προσφοράς που ζητάει η ∆/ξη. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

η ισχύς της ανανεώνεται παράλληλα µε την αντίστοιχη ανανέωση της ισχύος προσφοράς. 

2.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 

καταθέσουν εγγυητική επιστολή που  να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας 

των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α, που θα προσδιοριστεί κατά προσέγγιση κατά την κατακύρωση. 

2.5. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτόσηµου, το οποίο καταβάλλει ο προµηθευτής και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 

συνηµµένα υποδείγµατα. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά 

µόνο επί του ποσού των τόκων . 

2.6. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 

υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της 

στην Τράπεζα. 

2.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07). 

Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει, να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο 

υπόδειγµα. 

 

3. ΤΙΜΕΣ 

3.1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε EURO για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου, 

όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς  

3.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε EURO ή που καθορίζουν σχέση EURO σε ξένο 

νόµισµα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

3.4.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3.5. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 

Ι Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

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

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

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

3.6. Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη 

που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για 

κάθε µέρος απ΄ αυτά. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους και όχι 

στις τιµές των µερών. 

3.7. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 
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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 επαληθεύτει πριν την 

απόρριψη της προσφοράς. 

3.8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά. 

3.9. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι τη λήξη της 

σύµβασης που θα υπογραφεί. 

3.10. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε επί πλέον οικονοµική 

αξίωση του προµηθευτή, πέραν των τιµών κατακύρωσης. 

3.11. Οι προσφερόµενες τιµές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του υπ’ όψη τακτικού 

διαγωνισµού, µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος αυτού, θα εναρµονίζονται υποχρεωτικά 

µε τις τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ. Οι συµµετέχοντες στην προσφορά 

τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση µε το Παρατηρητήριο 

Τιµών της Ε.Π.Υ. 

 

4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Στον προµηθευτή που θα κατακυρωθεί ύστερα από απόφαση του ∆.Σ του Νοσ/µείου το είδος 

ή µέρος αυτού, το Νοσοκοµείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την 

προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την 

κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύµβασης προσκοµίζοντας και την 

προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία ή ο προµηθευτής αρνηθεί την 

υπογραφή της σύµβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική συµµετοχής στο 

διαγωνισµό καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις του 

άρθρου 34 του Π.∆. 118/07. 

 

5. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, κατά τα ανωτέρω, αποτελεί το χρονικό σηµείο 

έναρξης αυτής και ισχύει για δώδεκα (12) µήνες µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου για παράταση 

µονοµερώς του χρόνου ισχύος της για τρεις (3) ακόµη µήνες.  

Αναφέρεται ρητά ότι, σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συµβάσεων σε 

κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι συµβάσεις του παρόντος διαγωνισµού παύουν 

αυτοµάτως να ισχύουν. 
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6. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 

Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τµηµατικά στις αποθήκες του Νοσοκοµείου  σύµφωνα µε 

τις ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά την απόλυτη κρίση 

του, εντός του προβλεποµένου από την σύµβαση χρόνου, ο οποίος και θα αναφέρεται στην 

προσφορά. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 26 του Π.∆ 118/07, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου για την 

επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τα αρµόδια Γραφεία (Υλικού, Προµηθειών) του 

Νοσοκοµείου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το είδος. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των ειδών ισχύουν οι προβλεπόµενες κυρώσεις των 

άρθρων 32,33 και 34 του Π.∆. 118/07. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Η πληρωµή της αξίας του είδους στον προµηθευτή θα γίνεται σε EURO µετά την έκδοση του 

τιµολογίου και την σύνταξη πρωτοκόλλου ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ και ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής των 

προµηθευόµενων ειδών από τις αρµόδιες επιτροπές και µετά την έκδοση και θεώρηση των 

σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 35 του Κ.Π.∆.(Π.∆. 118/2007). 

 

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. 

Η προµήθεια των ειδών βαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις: 

8.1. ΜΤΠΥ 1,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας 

8.2. ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ 

8.3. ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ 

8.4. ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν. 3580/07) 

8.5. ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (Άρθρο 4 Ν. 
4013/11) 

8.5. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ. ποσού 

 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκοµείο. Κατ΄ εφαρµογή των 

διατάξεων της µε αριθµό 1113309/1303/∆Τ & Ε.Φ πολ. 1300/13-12-2000 εγκυκλίου του Υπ. 

Οικονοµικών, οι συµβάσεις κρατικών προµηθειών δεν υπόκεινται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµανσης. Το Νοσοκοµείο επιβαρύνεται µε τον αναλογούντα  Φ.Π.Α. 
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9. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 

15 του Π.∆.118/2007. (ΦΕΚ 150/Α΄/2007), και το άρθρο 3 του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) 

αντίστοιχα. 

 

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

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

προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 

10.2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για 

µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας, µέχρι ποσοστού 50%. 

Για κατακύρωση µέρους της προκηρυχθείσας ποσότητας κάτω του ποσοστού 50%, απαιτείται 

προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 

10.3. ∆ιευκρινίζεται, επίσης, ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης 

ποσότητας από την προσφερόµενη µέχρι ποσοστού 15%, όπως και αύξηση της 

προκηρυχθείσας ποσότητας µέχρι ποσοστού 15% κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Π.∆ 

118/2007. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

11.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού. 

‘’Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 

προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς 

τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους 

προσφέροντες κατ΄αναλογία. 

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες 

διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆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’’. 

11.2. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών. 

‘’Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποιήση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ΄αυτών την ένδειξη 

‘’πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα’’. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµεοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά 

ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου’’ 

11.3. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις. 
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‘’Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών 

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το 

προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να 

είναι γνώστες των προαναφερθεισών µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 

κατασκευάστριας εταιρείας’’ 

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπερβολικά χαµηλή τιµή για την προµήθεια, θα 

εξετάζονται µε λεπτοµέρεια οι προσφορές πριν αποφασιστεί η κατακύρωση της προµήθειας. 

Για τον σκοπό αυτό θα ζητούνται να υποβάλλονται εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις 

σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία, που να τεκµηριώνουν ότι το κόστος των προς προµήθεια 

ειδών δεν αποτελεί πολιτική πώλησης κάτω του συνολικού κόστους που περιλαµβάνει τα 

προσφερόµενα προϊόντα, τις υπηρεσίες (τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη) και τη 

χρηµατοδότηση του συνοδού εξοπλισµού. 

Στην περίπτωση που τα στοιχεία αποδεικνύουν πολιτική DUMPING, η προσφορά θα 

απορρίπτεται και ο φάκελος µε τα στοιχεία θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

11.4. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προµηθειών 

διατάξεις του ∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 

20 παρ. 2 του Π.∆ 118/07. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 

 

 Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να φέρουν σήµανση πιστότητας CE. Οι 

συµµετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά µαζί µε την τεχνική τους προσφορά 

πιστοποιητικά κοινοποιηµένων Οργανισµών, δηλώσεις συµµόρφωσης, από τα οποία 

πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφεροµένων ειδών για τη 

χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συµµόρφωση του κατασκευαστή προς τις 

διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή της υπ’αριθ. 

∆Υ8δ/130648/30.09.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/02.10.2009) µε την οποία εναρµονίσθηκε η 

ελληνική νοµοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία. 

Οι εταιρείες των υπό προµήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να είναι 

σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της αριθ. ∆Υ8δ/1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.04) Υπουργικής 

απόφασης «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής Ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων». 

 Τα προσφερόµενα προϊόντα όταν απαιτείται να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε 

τους νόµους της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας και να πληρούν, όπου επιβάλλεται, τις 

προϋποθέσεις κυκλοφορίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (άδεια από 

Ε.Ο.Φ., ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ κ.λ.π.).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίζουν δείγµατα σε ποσότητα απόλυτα επαρκή για 

πρακτική δοκιµασία και για όλα τα ζητούµενα µεγέθη και τύπους. 

 Επισυνάπτεται κατάσταση ζητηθέντων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφών αυτών και 

τις αντίστοιχες ποσότητες και θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες του Νοσοκοµείου. 

Η κατάσταση των ζητηθέντων ειδών µετά των ποσοτήτων αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσης διακήρυξης. 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΗΗΘΘΕΕΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΙΙ∆∆ΩΩΝΝ  &&  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  
 

 
Α/Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΣΤΟ 
ΓΝΑΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ  
(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1. 35010193 Υαλουρονικό Νάτριο 1%-
2%>0,7ml 

Χηµική ουσία: Υαλουρονικό Νάτριο 10mg/ml 
Μοριακό Βάρος:1100000-6600000 daltons 
PH:6.5-7.5  
Ωσµωτική Πίεση:258-390 mOsm/Kgr 
Ιξώδες:50000-260000cps ή 50000-500000 
mPas 

50 576,30€ 

2. 35010195 Υαλουρονικό Νάτριο >2,9% Χηµική ουσία: Υαλουρονικό Νάτριο 30mg/ml 
Μοριακό Βάρος:500000-800000 daltons 
PH:6.8-7.5  
Ωσµωτική Πίεση:310-320 mOsm/Kgr 
Ιξώδες:30000-50000cps 

50 1.864,50€ 

3Α. 35010196 Υαλουρονικό Νάτριο <2.5% 
µε προσµίξεις διαφόρων 
ουσιών 

Χηµική ουσία: Συνδυασµός υαλουρονικού 
νατρίου 2% µε θειϊκή χονδροϊτίνη 2% 
PH:7.0-7.5 
Ιξώδες:30000-50000 mPas 

550 21.752,50€ 

3Β. 35010197 Υαλουρονικό Νάτριο <2.5% 
µε προσµίξεις διαφόρων 
ουσιών 

Χηµική ουσία: Συνδυασµός υαλουρονικού 
νατρίου 1.7% µε θειϊκή χονδροϊτίνη 4% 
PH:7.2+0.4 
 

360 14.238,00€ 

4. 35010198 Υαλουρονικό Νάτριο >2.5% 
µε προσµίξεις ` ουσιών 

Χηµική ουσία: Συνδυασµός υαλουρονικού 
νατρίου 3% µε θειϊκή χονδροϊτίνη 4% 
PH:7.25+0.25 

150 7.754,20€ 

5. 35010191 Υαλουρονικό Νάτριο 2% 
Θεϊκή Χονδροϊτίνη 2% 

Χηµική ουσία: Συνδυασµός υαλουρονικού 
νατρίου 2% µε θειϊκή χονδροϊτίνη 2% µε διπλή 
σύριγγα συνδυασµού νατρίου 1,5% 
 

370 18.814,50€` 

ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΙΝ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ 1 ml &1,5 ml  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα..................................................................................................................... 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
       Ηµεροµηνία 
έκδοσης.......................... 
      
 EURO........................................................ 
       ΠΡΟΣ 
       «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
       ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡ.............................EURO.................……………………….. 
 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των EURO…………………υπέρ της 
Εταιρείας...................................................…………………... 
∆/ΝΣΗ............................................................................................................................ 
δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της 
...................................................…………../........……………………………..................για την 
προµήθεια 
.................................................................../..…………………………………………........................
........... 
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ...............................................................................∆/ξη σας 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ ΄όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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 ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή εγγραφή ειδοποίηση σας. 

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

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

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την.......................................................................... 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:          Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

ένα(1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη). 
 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα..................................................................................................................... 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία Εκδοσης.......................... 
      ΕURO........................................................ 
 
 
       ΠΡΟΣ 
       ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
                                                                                 “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”     
       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ.............................EURO.................……………………….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των EURO-----------------------------------------(και ολογράφως )-------
------------------------------------------------------------------------------------------------στο οποίο και 
µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ της 
Εταιρείας...................................................…………………...-------------------------------------------
- 
∆/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 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας -----------------------
----ΕΥΡΩ αυτής . 

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

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

Η παρούσα εγγύηση  µας αφορά µόνο της παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι της 
επιστροφής της σ΄ εµάς ,οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµία ισχύ 
.  
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

                  11ΗΗ
  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ   

                    ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»» 

 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114  

Τ.Κ.: 115 27  

 
Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

ΠΟΣΟΥ  ………….  € ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α. 
 

Για την προµήθεια «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 
 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκοµείου Αθήνας “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης µονοµερώς από το ∆.Σ. του 
Νοσοκοµείου.  
 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

Στην Αθήνα σήµερα ……………… οι  κατωτέρω συµβαλλόµενοι, αφενός µεν  
1) Η κα ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ, ∆ιοικητής  του  Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και  

 

αφ’ ετέρου ο 

 
2)  
ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε την επωνυµία …………………………………………………, Τηλ.: 
…………….., Fax: …….. 

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: 
 

Ύστερα από δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό της ΦΧΧΧΧΧ/14 ∆ιακήρυξης και την υπ΄ αριθµ. 

……………………. (Θέµα ……..) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου που κατακυρώνει την 

προµήθεια ή εργασία στον δεύτερο από τους συµβαλλόµενους, ο πρώτος αναθέτει την Προµήθεια του 
άρθρου 2 στον δεύτερο και αυτός, που στο εξής θα αποκαλείται  για συντοµία προµηθευτής,  την 
αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, µαζί µε τους όρους της σχετικής 
διακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ κ.λ.π. 

 

1) Τα είδη που περιγράφονται στο άρθρο 2 θα είναι εντελώς όµοια και απόλυτα σύµφωνα µε τα 
περιγραφόµενα στην προσφορά του προµηθευτή, το προσπέκτους που τη συνοδεύει και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης ή τα δείγµατα που έχουν κατατεθεί, που 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αυτής, µαζί µε τους όρους διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

2) Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, ο προµηθευτής παρέδωσε στο Γ.Ν.Α.I. εγγυητική 
επιστολή (…………..€) τηs  …………………………………………………………………………….. 

3) Σε περίπτωση που τα ανωτέρω είδη δεν παραδοθούν έγκαιρα ή και αν παραδοθούν δεν είναι 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και τα δείγµατα και αν η αντικατάστασή τους δεν γίνει 
µέσα σε τρεις ηµέρες, η προµήθεια των ειδών γίνεται από το ελεύθερο εµπόριο. Στην 
περίπτωση αυτή η επί πλέον διαφορά τιµής που πιθανόν υπάρχει βαρύνει καθ’ ολοκληρίαν τον 
προµηθευτή και η εγγύηση, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου ως ποινική ρήτρα. Οι ποινικές 
ρήτρες που αναφέρονται στη διακήρυξη ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης, το ύψος 
τους δε συνοµολογείται ως δίκαιο και εύλογο. 

4) Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα, µετά την παράδοση και την 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή της εργασίας και αφού προσκοµιστούν α) 

ΑΔΑ: 7ΙΕ24690ΩΣ-4Ι5



 

∆ιακήρυξη υπ’ αρ. Φ.322/14  Σελίδα 4 

 

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

5) Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύµβαση έχει απόλυτα προσωποπαγή 
χαρακτήρα. 

6) Κατ’ εξαίρεση, η εκχώρηση δύναται να επιτραπεί υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται 
αιτιολογηµένο περί αυτού αίτηµα του προµηθευτή και έγγραφη συναίνεση του αρµοδίου 
οργάνου του Νοσοκοµείου ή του φορέα που διενήργησε το διαγωνισµό, η οποία παρέχεται µε 
ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

 

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τµηµατικά. Σε περίπτωση που τα είδη της παρούσας σύµβασης δεν 
παραδοθούν ή αν παραδοθούν, χωρίς να πληρούν τους όρους της παρούσας, εφαρµόζονται οι σχετικές 
διατάξεις της διακήρυξης και του Π.∆. 118/2007. 
Ο προµηθευτής οφείλει να παραδίδει στο Νοσοκοµείο εντός 48 ωρών από την ηµέρα παραγγελίας, τις 
ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται (εγγράφως, προφορικά ή τηλεφωνικά) µε δική του 
ευθύνη, δικά του µέσα και δικές του δαπάνες, µέσα στις αποθήκες της ∆ιαχείρισης του Νοσοκοµείου. 
Συνοµολογείται ο χαρακτήρας της συµβατικής αυτής δέσµευσης ως απόλυτα ακριβόχρονος. Ο 
προµηθευτής δηλώνει πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος ότι παραιτείται του δικαιώµατος 
υπαναχώρησης. 
Σηµειώνεται ότι η επιτροπή παραλαβής κατά περιόδους και όποτε το θεωρεί σκόπιµο, στέλνει δείγµατα 
στις κατά τόπους αρµόδιες χηµικές κλπ υπηρεσίες για έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το είδος του 
ελέγχου (φυσικοχηµικός έλεγχος κλπ). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
Αρµόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη εκτός 
Φ.Π.Α. 
Όλοι οι όροι του παρόντος συνοµολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόµενη δε τροποποίηση του 
περιεχοµένου τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο. 

Πίνακας Ειδών  

α/α Περιγραφή Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) Ποσοστό 

ΦΠΑ (%) 

Συνολική δαπάνη 

(σε €) Μονάδα 
µέτρησης 

Τιµή 
µονάδος 
(€) 

1.       

2.       

3.       

 
Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι σύµφωνα µε 
την τεχνική προσφορά της εταιρείας. 
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύµβασης οι δύο συµβαλλόµενοι υπογράφουν δύο όµοια 
πρωτότυπα αυτής. 
Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατίθεται στο αρµόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι και το άλλο λαµβάνει σαν 
διπλότυπο ο προµηθευτής. 
Για ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν τα αναγραφόµενα στην υπ’ αρ. ΦΧΧΧ/14 

∆ιακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού, τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε 
ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν. 
 

ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ 

 

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

 

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΡΡΑΑ 

∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗΣΣ 
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