
ΕΕΛΛΗΝΙΚΉΛΛΗΝΙΚΉ ΔΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

11ΗΗ Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΤΤΙΚΉΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΓΕΝΙΚΟΕΝΙΚΟ Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ «Ι «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-Ο-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΤΜΗΜΑΜΗΜΑ Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 04.06.2014
Τ.Κ.: 115 27 Αρ. Διακήρυξης: Φ306/14
Πληροφορίες: Ι. Βαλσαμή ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Τηλέφωνο: 213 208 8715

Φαξ: 213 208 8530

Email: ibalsami@hippocratio.gr

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια των ειδών «Άρτοι
και  Αρτίδια»  για  ένα  (1)  Έτος  και  μέχρι  Εξάντλησης  των  Συμβατικών
Ποσοτήτων,  Προϋπολογισθείσας  Δαπάνης  32.922,27€
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  με  Κριτήριο  Κατακύρωσης  την  Χαμηλότερη
Τιμή»

ΣΣΥΝΟΠΤΙΚΑΥΝΟΠΤΙΚΑ Σ ΣΤΟΙΧΕΙΑΤΟΙΧΕΙΑ Τ ΤΗΣΗΣ Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    
ΑΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ Α ΑΡΧΉΡΧΉ  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

ΑΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ Άρτοι και Αρτίδια
ΚΚΩΔΙΚΌΣΩΔΙΚΌΣ  CPVCPV 15612500 – Προϊόντα Αρτοποιίας
ΕΕΊΔΟΣΊΔΟΣ Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΚΡΙΤΗΡΙΟΡΙΤΗΡΙΟ Κ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΔΔΙΆΡΚΕΙΑΙΆΡΚΕΙΑ Ε ΕΚΤΈΛΕΣΗΣΚΤΈΛΕΣΗΣ  ΤΗΣΤΗΣ Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  και  μέχρι

εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας
ΠΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Δ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ €32.922,27€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΚΚΑΤΑΘΕΣΗΑΤΑΘΕΣΗ Δ ΔΕΊΓΜΑΤΩΝΕΊΓΜΑΤΩΝ Ναι
ΚΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΜΕΡΟΜΗΝΊΑ

ΥΥΠΟΒΟΛΉΣΠΟΒΟΛΉΣ Π ΠΡΟΣΦΟΡΏΝΡΟΣΦΟΡΏΝ

13.06.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00π.μ. 

ΤΤΟΠΟΣΟΠΟΣ Κ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΤΩΝΤΩΝ Π ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΡΟΣΦΟΡΩΝ  Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τμήμα Γραμματείας/Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16.06.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ
ΔΔΙΕΎΘΥΝΣΗΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ  ΑΝΆΡΤΗΣΗΣΑΝΆΡΤΗΣΗΣ  
ΤΕΎΧΟΥΣΤΕΎΧΟΥΣ  ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ

www  .  hippocratio  .  gr   Γραφείο ΠρομηθειώνΔιαγωνισμοί–Διαπραγματεύσεις

ΔΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗΗΜΟΣΊΕΥΣΗ  ΣΤΟΝΣΤΟΝ Τ ΤΥΠΟΥΠΟ 04.06.2014

ΑΑΠΟΦΑΣΗΠΟΦΑΣΗ    
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 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 Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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) «Διαρθρωτικές 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 Διεύθυνσης 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 Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.»
6. Το ν.3886/2010 «Δικαστική 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
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την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 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 Διαύγεια” 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 α. 13 του ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/ 14.02.2006) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής
Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».
11. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
12. 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,
13. 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,
14. Το ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
15. του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α’/28.09.99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες) όπως ισχύει.
16. Το  Ν.2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ
45/Α΄/09.03.1999) όπως ισχύει.
17. Το Ν.  2362/1995  (ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995)  «Περί  ∆ηµοσίου Λογιστικού,  Ελέγχου  Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» όπως ισχύει.
19. Το α. 24 του ν.2198/1994 σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο εισόδηµα από
εµπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43/Α’/22.03.1994).
20. Tο Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010). 
21. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει.
22. Το ΠΔ 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).
23. το  Π.Δ.  82/1996  (ΦΕΚ  66/Α΄/11.04.1996)  «Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  των  Ελληνικών
Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων και προμηθειών του Δημοσίου και
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
24. Την υπ. αρ Α2–861/14.8.2013 (ΦΕΚ 2044/Β/22.08.2013) Υπουργική Απόφαση «Κανόνες Διακίνησης
και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει.
25. Την  υπ.  αρ  487/21.09.2000  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  1219/Β΄/04.10.2000)  «Υγιεινή  των  τροφίμων  σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου».
26. Την υπ. αρ. ΑΠ: 2024709/601/0026/08.04.1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
των  δικαιολογητικών  των  δαπανών  του  Δημοσίου  για  προμήθειες  και  υπηρεσίες»  (ΦΕΚ
431/Β/07.05.1998).
27. Την υπ. αρ. 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».
28. 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 Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 
29. 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)
2012 πιστώσεις 2012 ή 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την
διεξαγωγή των διαγωνισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
30. 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 Δημοσίων Επενδύσεων, τις  λοιπές
πηγές».
31. Την υπ. αριθ. ΑΠ:14313/31.05.2013 Απόφαση του Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής σχετικά με τον
ορισμό φορέα διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών με το ΠΠΥΥ’2012. 
32. Την υπ’ αριθ. 29/19.03.2013 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σχετικά με την έγκριση
Τροποποιήσεων του ΠΠΥΥ’ 2012.
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33. Την υπ’ αριθ. 6881/03.10.2012 (ΑΔΑ: Β437Θ-ΡΧΓ) Εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, περί
Οδηγιών εκτέλεσης & εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους
2012, πιστώσεις 2012 και 2013».
34. Την υπ’ αριθ. 10/29.04.14 (Θέμα 13ο) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε
η διενέργεια του εν λόγω πρόχειρου διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΒΙΦΙ4690ΩΣ-ΩΣΖ).
35. Τις υπ. αρ. 6549/10.04.14 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής που ορίστηκε με την
υπ. αρ. 5297/26.03.14 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου.
36. Την  υπ.  αρ.  8476/12.0514  Ανακοίνωση  διενέργειας  δημόσιας  διαβούλευσης  των  τεχνικών
προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών.
37. Την υπ. αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 118213/19.12.2013 (ΦΕΚ 649/ΥΟΔΔ/30.12.13) Απόφαση του Υπουργού
Υγείας  σχετικά  με  το  διορισμό  της  Καρά  Μαρίας  ως  Διοικήτριας  στο  Γενικό  Νοσοκομείο  Αθηνών
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
38. Την  υπ.  αρ.  Υ4α/11974  (ΦΕΚ  299/Β/14.02.2013)  ΚΥΑ  σχετικά  με  τον  «Οργανισμό  του  Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
39. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του
ποσού των  32.922,28€,  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  και  θα καλυφθεί  από τον
Τακτικό Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ
1511, σύμφωνα με την υπ. αρ. 986/02.06.14 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΙΥΚ4690ΩΣ-
ΑΔΝ).

ΠΠΡΟΚΗΡΡΟΚΗΡ    ΥΥ    ΣΣΟΥΜΕΣΣΟΥΜΕ    

1. Τον υπ. αρ. Φ306/14 Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών «Άρτοι και Αρτίδια» (CPV:
15612500)  για  ένα  (1)  έτος  και  μέχρι  εξάντλησης  των  συμβατικών  ποσοτήτων,  με  κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ο οποίος διενεργείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Προμηθειών
Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2012.

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  τριάντα δύο χιλιάδων
εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (32.922,27€)  συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου
κι ειδικότερα τον ΚΑΕ 1511.

3. Οι  Γενικοί  και  Ειδικοί  Όροι  του  Πρόχειρου  Διαγωνισμού  περιγράφονται  αναλυτικά  στην
επισυναπτόμενη Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας. 

4. Η απόφαση διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής,
διατίθενται μέσω του Διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hippocratio.gr. 

5. Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  είναι  η  13.06.14,  ημέρα
Παρασκευή και  ώρα  14:00μμ στην  έδρα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (ισόγειο,  Τμήμα
Γραμματείας/Πρωτόκολλο). Η ημερομηνία και ώρα αυτή θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το
πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας.  Οι  προσφορές  μπορεί  να  αποστέλλονται  με  οποιοδήποτε
τρόπο  και  παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  ότι  αυτές  θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από το παρόν προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από
το παρόν ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

6. Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 16.06.14, ημέρα Δευτέρα και ώρα
12:00πμ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο»,
Λεωφ.  Βασ.  Σοφίας  114,  ΤΚ:  115  27,  Αθήνα,  1ος όροφος,  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διενέργειας  και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

7. Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω,  εφόσον  ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Διακήρυξης:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

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

γ) Συνεταιρισμοί

δ) Κοινοπραξίες
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8. Η τελική επιλογή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του  Νοσοκομείου  κατόπιν  σχετικής  γνωμοδότησης  της  Επιτροπής  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης,
βασιζόμενη στο κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.

9. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί προμηθειών
δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

Συνημμένα:
- Διακήρυξη και Παραρτήματα

Εσωτ. Διανομή:
- Τμήμα Προμηθειών
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ΔΔΙΑΚΙΑΚ    ΗΗ    ΡΥΞΗΡΥΞΗ      

ΤΟΥΤΟΥ  ΥΠΥΠ. . ΑΡΑΡ. Φ306/14. Φ306/14

«Π«ΠΡΌΧΕΙΡΟΥΡΌΧΕΙΡΟΥ Δ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ  ΓΙΑΓΙΑ  ΤΗΝΤΗΝ Π ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΡΟΜΉΘΕΙΑ  ΕΙΔΏΝΕΙΔΏΝ “Α “ΑΡΤΟΙΡΤΟΙ  ΚΑΙΚΑΙ Α ΑΡΤΙΔΙΑΡΤΙΔΙΑ”  ”  ΓΙΑΓΙΑ  ΈΝΑΈΝΑ (1) (1)
ΈΤΟΣΈΤΟΣ  ΚΑΙΚΑΙ  ΜΈΧΡΙΜΈΧΡΙ  ΕΞΆΝΤΛΗΣΗΣΕΞΆΝΤΛΗΣΗΣ  ΤΩΝΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ  ΠΟΣΟΤΉΤΩΝΠΟΣΟΤΉΤΩΝ,  ,  ΠΡΟΥΠΠΡΟΥΠ//ΣΑΣΣΑΣ  ΔΑΠΆΝΗΣΔΑΠΆΝΗΣ

32.922,27€ 32.922,27€ ΣΥΜΠΣΥΜΠ//ΝΟΥΝΟΥ ΦΠΑ  ΦΠΑ ΜΕΜΕ  ΚΡΙΤΉΡΙΟΚΡΙΤΉΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ  ΤΗΝΤΗΝ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗΤΙΜΗ»»

1 Αντικείμενο της Προμήθειας

Στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Προμηθειών  Υπηρεσιών  Υγείας  (ΠΠΥΥ)  έτους  2012,  το  Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει για τις ανάγκες του πρόχειρο διαγωνισμό για την
προμήθεια των ειδών «Άρτοι & Αρτίδια» (CPV 15612500 – Προϊόντα Αρτοποιίας), για ένα (1) έτος με
προϋπολογισθείσα δαπάνη 32.922,27€, συμπ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή.

2. Ποσοτικές και Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

2.1 Τα  προς  προμήθεια  είδη,  τα  οποία  παρατίθενται  στον  κατωτέρω  Πίνακα,  θα  πρέπει  να
καλύπτουν τις οριζόμενες ελάχιστες προδιαγραφές:

2.1.1 Προδιαγραφές Άρτου Τ.70 – Άρτου μαύρου Τ.90 ατομικής συσκευασίας - Αρτιδίων
Τ.55 ατομικής συσκευασίας

2.1.1.1 Άρτος 

• Άρτος Τ. 70% που έχει παρασκευαστεί από αλεύρι Τ. 70% και θα πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π.) άρθ.104 περί αλεύρων.

• Η παρασκευή του άρτου και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πρέπει να πληρούν τους
όρους του Κ.Τ.Π. άρθ.111.

• Το ψήσιμο του άρτου πρέπει  να είναι  κανονικό και  ομοιογενές,  το δε φλόγωμα αυτού
(κόρα) ομοιογενές και κανονικό σε όλη την επιφάνεια.

• Το βάρος του κάθε τεμαχίου 750 γρ. περίπου, σε χάρτινη συσκευασία.

2.1.1.2 Άρτος μαύρος ατομικής συσκευασίας

• Άρτος μαύρος Τ.90% που έχει  παρασκευαστεί  από αλεύρι  Τ.90% και  προσθήκη ξηράς
γλουτένης  3%.  Οι  πρώτες  ύλες  που  χρησιμοποιούνται  πρέπει  να  πληρούν  όλους  τους
όρους του Κ.Τ.Π. άρθ.111.

• Η περιεκτικότητα σε αλάτι θα είναι 0,15%.

• Ο άρτος θα διατίθεται σε ατομική συσκευασία μη τοξική.
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• Το τελικό βάρος των αρτιδίων θα είναι 30 γρ., 60 γρ..

2.1.1.3 Αρτίδια Τ.55% ατομικής συσκευασίας

• Αρτίδια που έχουν παρασκευαστεί από αλεύρι Τ. 55% κατηγορίας Π. και θα πληρούν τους
όρους του Κ.Τ.Π. άρθρα 112 & 113.

• Λαγάνα με σουσάμι και η παρασκευή της θα είναι σύμφωνη με τους όρους του Κ.Τ.Π. άρθ.
113.

• Αρτίδια Τ. 55% μακρόστενα, τελικού βάρους 80 γρ. χωρίς αλάτι.

• Αρτίδια Τ. 55% στρογγυλά, τελικού βάρους 60 γρ. με αλάτι 0,15%.

• Αρτίδια Τ. 55% στρογγυλά, τελικού βάρους 60 γρ. χωρίς αλάτι.

2.1.2 Διευκρινίσεις

• Τα αρτίδια διατίθενται σε ατομική συσκευασία.

• Η συσκευασία πρέπει να γίνεται αφού ο άρτος αποκτήσει θερμοκρασία περιβάλλοντος.

• Για  τη  μεταφορά  του  άρτου  θα  χρησιμοποιούνται  χαρτοκιβώτια  μιας  χρήσεως  ή  πλαστικά
τελάρα.

• Η  μεταφορά,  η  διανομή  και  η  διάθεση  του  άρτου  θα  γίνεται  με  οχήματα  που  θα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά του άρτου και θα είναι καθαρά και
απολυμασμένα.

• Στη συσκευασία του προϊόντος θα αναγράφονται με ανεξίτηλη σφραγίδα οι παρακάτω ενδείξεις:

Η επωνυμία της επιχείρησης, η διεύθυνση, το είδος του άρτου-αρτιδίων, το βάρος, η ημερομηνία
παρασκευής και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας καθώς και η σύσταση του προϊόντος.

• Για  τα  στρογγυλά  άναλα  αρτίδια  ατομικής  συσκευασίας,  να  υπάρχει  ιδιαίτερη  ένδειξη  ή
χρώματα.

• Κατά τον μακροσκοπικό και οργανοληπτικό έλεγχο, τα προϊόντα να έχουν τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά του φρέσκου άρτου και ανάλογα του προϊόντος.

• Οι  επιχειρήσεις  αρτοποιίας  σχετικά  με  την  λειτουργία  τους  και  τις  εγκαταστάσεις  τους  θα
πληρούν τους όρους των Υγειονομικών και Αγορανομικών διατάξεων.

• Έλεγχος Μακροσκοπικός- Χημικός- Μικροβιολογικός.

• Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή
λειτουργία  συστήματος  ανάλυσης  κινδύνων  κρίσιμων  σημείων  ελέγχου  της  εταιρείας
παραγωγής  και  διακίνησης  του  προϊόντος,  επί  ποινή  απόρριψης σε  περίπτωση  μη
προσκόμισης.

2.2 Κατάθεση δείγματος

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, επί ποινή απόρριψης, να καταθέσουν μαζί
με την προσφορά τους και δείγματα σε ποσότητα απόλυτα επαρκή για πρακτική δοκιμασία και για όλα
τα ζητούμενα μεγέθη και τύπους σύμφωνα με το α/α των ειδών της Διακήρυξης. Τα δείγματα αυτά και
τα προσπέκτους τα οποία θα είναι απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα, πρέπει να φέρουν την σφραγίδα
της εταιρείας, τη υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 36 του ΠΔ 118/2007.

2.3 Ειδικοί Όροι

Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υ  ποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά,   επί ποινή
απόρριψης, βεβαίωση  ύπαρξης  και  ορθής  λειτουργίας  του  συστήματος  ανάλυσης  κινδύνων  και
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καθορισμού  των  κρίσιμων  σημείων  ελέγχου  (σύστημα  ΗACCP)  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  ή
πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος HACCP από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της
ασφάλειας τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.

3. Πλαίσιο Υλοποίησης της Προμήθειας

3.1 Διάρκεια Προμήθειας

Η διάρκεια  του έργου ορίζεται  σε  δώδεκα (12)  μήνες από την  υπογραφή της  σύμβασης  με  τον
Προμηθευτή και μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας.

3.2 Προϋπολογισμός της Προμήθειας και Τρόπος Πληρωμής Προμηθευτή

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων
εννιακοσίων  είκοσι  δύο  ευρώ  και  είκοσι  επτά  λεπτών  (32.922,27€)  συμπεριλαμβανομένου  του
αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου κι ειδικότερα
τον ΚΑΕ 1511. 

Στο  ανωτέρω  ποσό  του  προϋπολογισμού  της  προμήθειας,  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των
προβλεπομένων επιβαρύνσεων και δαπανών του Προμηθευτή 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
Δημοσίου (Π.Δ. 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 ΠΔ
113/2010 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

4. Γενικά περί του Διαγωνισμού

4.1 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. 

4.2 Γλώσσα Διαδικασίας

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.

4.3 Δημοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού και Παροχή Διευκρινιστικών
Πληροφοριών

Το παρόν τεύχος Διακήρυξης διατίθεται από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www  .  hippocratio  .  gr  ,
την ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων  www.eprocurement.gov.gr/. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο
στις 04.06.2014.

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.
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Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης
και τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού, είναι η κα Βαλσαμή Ισμήνη, τηλ: 213 2088715, φαξ: 213
2088530, email: ibalsami@hippocratio.gr.

4.4 Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

5. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

5.1 Προσφορές

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα  το  αργότερο  μέχρι  τις  13.06.2014,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00μμ  στο  Τμήμα
Γραμματείας/Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (ισόγειο), Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τ.Κ.
115 27 Αθήνα. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο
και θα παραλαμβάνονται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλούνται, με την απαραίτητη
όμως  προϋπόθεση,  ότι  αυτές  θα  περιέρχονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  μέχρι  και  την  ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται
στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από το παρόν ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι  προσφορές συντάσσονται  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και  υποβάλλονται
μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο κύριο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα. Αν αυτοί δεν
μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική θα αναφέρονται μόνο στην Αγγλική. Τυχόν εγχειρίδια που θα
συνοδεύουν την Προσφορά μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.

Οι προσφορές δεν πρέπει  να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν υπάρχει  στην
προσφορά οποιαδήποτε χειρόγραφη προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, η
δε  Επιτροπή Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  του Διαγωνισμού (εφεξής  η  Επιτροπή),  κατά τον  έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

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

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει  της τιμής του
μειοδότη,  προκύψει  ανάγκη  επαύξησης  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης,  για  την  προκηρυχθείσα
ποσότητα  που  αναφέρεται  άρθρο  1  της  παρούσας  σε  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  10%  αυτής,  ο
διαγωνισμός ματαιώνεται  και  η  προμήθεια θα επαναπρογγραματίζεται  εκτός εάν  ο μειοδότης  δεχθεί
εγγράφως, αναλόγως τον περιορισμό της προσφοράς του.

5.2 Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία
του υποψηφίου και  του σχετικού διαγωνισμού. Ειδικότερα: Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει  να
αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

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

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και
να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαμβάνονται τρεις διακριτοί, σφραγισμένοι φάκελοι, ως
εξής:
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α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που υποβάλλονται με
την προσφορά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρούσα. 

β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) περιέχει τα στοιχεία
της  Τεχνικής  Προσφοράς  του  Υποψήφιου  Προμηθευτή,  όπως  αυτά  απαιτούνται  από  την  παρούσα
Προκήρυξη (προσπέκτους, εγχειρίδια). 

γ) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) περιλαμβάνει τα
στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή, όπως αυτά απαιτούνται  από την
παρούσα.

Οι επιμέρους ως άνω φάκελοι  θα φέρουν και  τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω, με ανάλογη αντικατάσταση της φράσης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα ένα (1)
πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο όπως αναφέρονται παρακάτω:

5.2.1 Φάκελος Δικαιολογητικών

Στον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» οι προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν
επί ποινή αποκλεισμού και σύμφωνα με τις άρθρο 6 παρ.1, όπως αντικαταστάθηκε με το α.3 του
Ν.4250/14 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

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

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

ii.  Να  δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους,  δεν  έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του
εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες
στην περίπτωση (2) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του
ίδιου  άρθρου,  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  ή  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό
επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ. 2
και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν τελούν σε κάποια, από τις
αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κατάσταση. 

iii.  Να  αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών  της  παρ.  2  του άρθρου  6  του ΠΔ 118/2007 και  σύμφωνα με  τους  όρους  και  τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

3. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος. 

5.2.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Οι προσφέροντες θα πρέπει να συντάξουν την Τεχνική Προσφορά τους κατά τρόπο που να αποτυπώνει
με σαφήνεια.

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο
και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα
συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα).

2.  Τα κατατιθέμενα εγχειρίδια (prospectus),  τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά  που  αναγράφονται  στις  προσφορές.  Πρέπει  να  είναι  πρωτότυπα  ή  επικυρωμένα
αντίγραφα  του  μητρικού  κατασκευαστικού  οίκου  ή  εκτυπώσεις  από  επίσημες  τοποθεσίες  του
κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην
προσφορά ή να προκύπτει  σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία.  Πρέπει  επίσης να είναι  αυτά που
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων
του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. 

3. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει  ότι  το προσφερόμενο είδος πληροί
πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 
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4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με την οποία θα αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα στην
οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

5.  Επικυρωμένα  φωτοαντίγραφα  Πιστοποιητικών  που  εκδίδονται  από  επίσημα  γραφεία  ποιοτικού
ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που να βεβαιώνουν, εκ μέρους του Προμηθευτή, την τήρηση προτύπων
διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους τις παραγράφου 2.1.2 και 2.3 ανωτέρω.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση
αναφορά  στα  οικονομικά  στοιχεία  των  Προσφορών.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάτι  τέτοιο,  η
προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.

5.2.3 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Η  οικονομική  προσφορά  του  προσφέροντα  θα  αποτελείται  από  ένα  (1)  Πίνακα  Οικονομικής
Προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται κατωτέρω. 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

α/α Περιγραφή Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (%) Παρατηρητήριο Τιμών
(Κωδικός – Τιμή)

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή
μονάδος (€)

1.

2.

3.

Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ, θα αναγράφονται δε
ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση
Ευρώ προς ξένο νόμισμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση
που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει
να  προκύπτει  σαφώς  η  τιμή  μονάδας  για  κάθε  προσφερόμενο  είδος.  Προσφορές  στις  οποίες  δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά
είδος ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

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).

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

α) Τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.

β) Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

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

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται
σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. Η
σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές
των μερών.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές  πριν  την  έκδοση  απόφασης  κατακύρωσης.  Για  τον  σκοπό  αυτό  θα  ζητηθούν  από  τον
προσφέροντα  να  παρασχεθούν  εγγράφως  οι  αναγκαίες  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τον  οικονομικό
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες  που  διαθέτει  ο  προσφέρων  για  την  προμήθεια  των  ειδών  ή  την  πρωτοτυπία  των
προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
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Η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα να ζητήσει  από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

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

6. Διενέργεια Διαγωνισμού – Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών

6.1 Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών – Ανακοίνωση Τιμών

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. Κατόπιν έκδοσης
σχετικής  διοικητικής  πράξης,  θα  συγκροτηθεί  τριμελής  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης
Διαγωνισμού  (η  Επιτροπή),  η  οποία,  αφού  παραλάβει  τις  υποβληθείσες  προσφορές  από  την
Αναθέτουσα Αρχή, θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και την αξιολόγηση αυτών. 

6.1.1 Παραλαβή – Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς

Η Επιτροπή συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση στις 16.06.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00πμ,
στα  γραφεία  της  Αναθέτουσας Αρχής,  Διεύθυνση:  Λεωφ.  Βασ.  Σοφίας  114,  Τ.Κ.  115 27
Αθήνα  και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους προσφορών που έχουν αποσταλεί στην Αναθέτουσα
Αρχή. Προσφορές που υποβάλλονται με οιονδήποτε άλλο τρόπο ή εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται  στον διαγωνιζόμενο,  ως απαράδεκτες,  μετά την οριστικοποίηση,  με οιονδήποτε
τρόπο, της απόφασης της αναθέτουσας αρχής.

Η  Επιτροπή,  προβαίνει  στην  αποσφράγιση  όλων  των  φακέλων  των  προσφορών  που  υποβλήθηκαν
παραδεκτώς, δημοσίως και ενιαία (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά). Μονογράφονται
δε από τα μέλη της Επιτροπής οι σελίδες των εγγράφων των ως άνω φακέλων.

Όλοι όσοι υπέβαλαν φάκελο προσφοράς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών δικαιούνται να παρευρίσκονται
κατά  την  ανωτέρω  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  και  να  λαμβάνουν  γνώση  των  στοιχείων  όλων  των
διαγωνιζομένων.

6.1.2. Αξιολόγηση Φακέλων Προσφοράς

Η Επιτροπή, κατά την παραπάνω συνεδρίασή της ή σε άλλη, κατά τον χρόνο που θα έχει ορίσει κατά τη
λήξη της προηγούμενης συνεδρίασής της, ελέγχει, ανά διαγωνιζόμενο εάν τα τυπικά δικαιολογητικά και η
τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και, σε θετική
περίπτωση, προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών. Η ολοκλήρωση
των ανωτέρω ενεργειών μπορεί  να γίνει  σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής ή,  εφόσον ο όγκος των
προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση
πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει  τον χρόνο της επόμενης
συνεδρίασής της.

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

α) αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου της παραλαβής των
προσφορών και της αποσφράγισης των φακέλων,

β) αναφέρει  τις  συγκεκριμένες  ενέργειες  και  τα  αποτελέσματα  του  σταδίου  αξιολόγησης  των
φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών τεχνικής ικανότητας,

γ) αναφέρει  τους διαγωνιζόμενους οι  προσφορές των οποίων προτείνεται  να απορριφθούν για
οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία,

δ) αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν αποδεκτές
παραθέτοντας σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται,

ε) καταρτίζει  κατάλογο  μειοδότη  των  προσφορών  που  προτείνεται  να  γίνουν  αποδεκτές,
παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία, ανά βαθμολογία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο
συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, όλους τους φακέλους των προσφορών και τυχόν ενστάσεις/ υπομνήματα
που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον
συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με
την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής.

Το σώμα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου
αποστέλλεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό.

6.2 Κριτήριο Κατακύρωσης

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
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7. Ισχύς Προσφορών

Οι  προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους προσφέροντες στο  Διαγωνισμό για  εκατόν  είκοσι  (120)
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα αναφέρουν
ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω αναγραφόμενης, θα απορρίπτονται. Η ισχύς των
προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν
από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω. 

8. Λόγοι Απόρριψης Προσφορών

Η προσφορά απορρίπτεται όταν:

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

β) Ο  χρόνος  παράδοσης  του  έργου  ορίζεται  μεγαλύτερος  του  προβλεπόμενου  σύμφωνα  με
παράγραφο 3.1 της παρούσας.

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

9. Ενστάσεις

Η υποβολή ενστάσεων επιτρέπεται για τους λόγους και σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που
προβλέπεται αναλυτικά από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄). 

10. Κατακύρωση – Υπογραφή Σύμβασης

Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα  λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη
συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό εως 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000
Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ κι  εως 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης  αξίας  από 100.001
Ευρώ  και  άνω  περιλαμβανομένου  ΦΠΑ  στην  περίπτωση  μεγαλύτερης  ποσότητας  ή  το  50%  στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από
την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση, εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’  αυτόν,  με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν.  2672/1998
(Α΄290),  οφείλει  να υποβάλει,  σε  σφραγισμένο φάκελο,  τα  έγγραφα και  δικαιολογητικά  όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007. 

Στον προμηθευτή που θα κατακυρωθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσ/μείου το είδος ή μέρος
αυτού, το Νοσ/μείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της
σύμβασης. Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα
της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (επισυναπτόμενο σχέδιο στο Παράρτημα Α
της  παρούσας).  Σε  περίπτωση  που  ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος  στον  οποίο  κοινοποιήθηκε  η  σχετική
ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος.

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

Ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος,  είναι  υποχρεωμένος,  το  αργότερο  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (επισυναπτόμενο Υπόδειγμα στο Παράρτημα
Β της παρούσας) η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των
ειδών, που θα προσδιοριστεί κατά προσέγγιση κατά την κατακύρωση, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
σύμβασης πρέπει να είναι  αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η
απαλλαγή  από  την  Εγγύηση  Καλής  Εκτέλεσης  του  Έργου  ενεργείται  με  επιστροφή της  εγγυητικής
επιστολής στον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της Προμήθειας/Έργου. Κατά τα
λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο
της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης,
κι ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών.
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Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος από της υπογραφής της και μέχρι εξάντλησης των
συμβατικών ποσοτήτων. 

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

11 Δικαίωμα Ματαίωσης Διαγωνισμού

Η Αναθέτουσα  Αρχή  (Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Νοσοκομείου)  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αποφασίσει
κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης γνωμοδότησης της Επιτροπής: 

α) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης.

β)  Τη  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  προσφυγή  στην  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας
Αρχής. 

γ) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και
ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ. 150 Α).

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

i. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται  πλέον τις  υπό παροχή υπηρεσίες  είτε  λόγω αλλαγών στην
τεχνολογία  είτε  λόγω  διακοπής  ή  περιορισμού  της  δραστηριότητας,  για  την  οποία  επρόκειτο  να
χρησιμοποιηθούν αυτές.

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

12. Παράδοση Προμήθειας

Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τμηματικά στο Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις
ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά την απόλυτη κρίση του, εντός
του  προβλεπομένου  από  την  σύμβαση  χρόνου,  ο  οποίος  και  θα  αναφέρεται  στην  προσφορά.  Ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του
Π.Δ 118/07, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπομένων
κυρώσεων. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τα αρμόδια Τμήματα (Διατροφής, Προμηθειών) του Νοσ/μείου
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
είδος.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή.

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

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Παραρτήματα:

Α: Σχέδιο Σύμβασης

Β: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Εσωτερική διανομή:

- Τμήμα Προμηθειών
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Παράρτημα Α
Σχέδιο Σύμβασης

ΕΕΛΛΗΝΙΚΗΛΛΗΝΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
         1         1ΗΗ Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΤΤΙΚΉΣ

ΓΓΕΝΙΚΟΕΝΙΚΟ Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ  
          «Ι          «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114

Τ.Κ.: 115 27

ΣΣΥΜΒΑΣΗΥΜΒΑΣΗ

ΠΠΟΣΟΎΟΣΟΎ ΧΧΧΧΧΧΧ € Π ΧΧΧΧΧΧΧ € ΠΛΈΟΝΛΈΟΝ ΦΠΑ ΦΠΑ

Για την προμήθεια
«Άρτου και Αρτιδίων για ένα (1) Έτος και μέχρι Εξάντλησης 

των Συμβατικών Ποσοτήτων»
Τόπος καταρτίσεως 
συμβάσεως:

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της και μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής
ποσότητας

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

Αφενός
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εδρεύει  στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114,
ΤΚ:115  27,  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  από  την  κα  Μαρία  Καρά
Διοικήτρια, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου
Η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ……………………..  που  εδρεύει  στην  ……………………..,  έχει  αριθμό
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον κο/α …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής
θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Ύστερα από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της Φ.ΧΧΧ/2014 Διακήρυξης και την υπ΄ αριθμ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
(Θέμα ΧΧo, ΑΔΑ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου που κατακυρώνει την προμήθεια ή
εργασία στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, ο πρώτος αναθέτει την Προμήθεια του άρθρου 2 στον
δεύτερο, που την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, μαζί
με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα  είδη  που  περιγράφονται  στο  άρθρο  2  θα  είναι  εντελώς  όμοια  και  απόλυτα  σύμφωνα  με  τα
περιγραφόμενα στην προσφορά του προμηθευτή, το προσπέκτους που τη συνοδεύει και τις τεχνικές
προδιαγραφές  της  σχετικής  διακήρυξης  ή  τα  δείγματα  που  έχουν  κατατεθεί,  που  αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής, μαζί με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού.
Για την καλή εκτέλεση της παρούσης, ο Ανάδοχος/Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την
με  αριθμό  …………………...  εγγυητική  επιστολή  τηs Τράπεζας  ………………… ποσού  …………………….€,
ισχύος ……………………...
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω είδη δεν παραδοθούν έγκαιρα ή και αν παραδοθούν δεν είναι σύμφωνα
με τους όρους της διακήρυξης και τα δείγματα και αν η αντικατάστασή τους δεν γίνει μέσα σε τρεις
ημέρες, η προμήθεια των ειδών γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση αυτή η επί πλέον
διαφορά τιμής που πιθανόν υπάρχει βαρύνει καθ’ ολοκληρίαν τον προμηθευτή και η εγγύηση, καταπίπτει
υπέρ του Νοσοκομείου ως ποινική ρήτρα. Οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στη διακήρυξη ισχύουν
καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, το ύψος τους δε συνομολογείται ως δίκαιο και εύλογο.
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Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, μετά την παράδοση και την ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των ειδών ή της εργασίας και αφού προσκομιστούν α) τιμολόγιο σε δύο αντίγραφα
β) πρωτόκολλο παραλαβής και γ) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύμβαση έχει απόλυτα προσωποπαγή χαρακτήρα.
Κατ’ εξαίρεση, η εκχώρηση δύναται να επιτραπεί υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται αιτιολογημένο περί
αυτού αίτημα του προμηθευτή και έγγραφη συναίνεση του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου ή του
φορέα που διενήργησε το διαγωνισμό, η οποία παρέχεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 2
Οι παραδόσεις 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.Δ. 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 Διαχείρισης του Νοσοκομείου.
Συνομολογείται  ο  χαρακτήρας  της  συμβατικής  αυτής  δέσμευσης  ως  απόλυτα  ακριβόχρονος.  Ο
προμηθευτής δηλώνει πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος ότι παραιτείται του δικαιώματος
υπαναχώρησης.
Σημειώνεται ότι η επιτροπή παραλαβής κατά περιόδους και όποτε το θεωρεί σκόπιμο, στέλνει δείγματα
στις κατά τόπους αρμόδιες χημικές κλπ υπηρεσίες για έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το είδος του
ελέγχου (φυσικοχημικός έλεγχος κλπ). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη εκτός
Φ.Π.Α.
Όλοι  οι  όροι  του  παρόντος  συνομολογούνται  ως  ουσιώδεις,  ενδεχόμενη  δε  τροποποίηση  του
περιεχομένου τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο.
Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι σύμφωνα με
την τεχνική προσφορά της εταιρείας.

(Πίνακας ειδών προμήθειας)

Μετά  την  ανάγνωση  και  βεβαίωση  της  σύμβασης  οι  δύο  συμβαλλόμενοι  υπογράφουν  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  ό,τι  δεν  αναγράφεται  στην  παρούσα  σύμβαση  ισχύουν  τα  αναγραφόμενα  στην  υπ’  αρ.
Φ.ΧΧΧΧ/2014 Διακήρυξη  του σχετικού διαγωνισμού,  τους  όρους  της  οποίας  η  ανάδοχος  εταιρεία
αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΓΙΑΙΑ  ΤΟΤΟ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΓΙΑΙΑ  ΤΟΝΤΟΝ Α ΑΝΑΔΟΧΟΝΑΔΟΧΟ/Π/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΡΟΜΗΘΕΥΤΉ

ΜΜΑΡΊΑΑΡΊΑ Κ ΚΑΡΑΑΡΑ

ΔΔΙΟΙΚΗΤΉΣΙΟΙΚΗΤΉΣ
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Παράρτημα Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

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

ΠΡΟΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”    
Β.ΣΟΦΙΑΣ 114,
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

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

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής  επιστολής

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του

ποσού  των  ΕΥΡΩ-----------------------------------------(και

ολογράφως  )-------------------------------------------------------------------------------------------------------στο

οποίο και μόνο περιορίζεται  η υποχρέωση μας, υπέρ της Εταιρείας...................................................

…………………...Δ/ΝΣΗ........................................................................................................................

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό-------------- σύμβασης, που υπέγραψε μαζί

σας για την προμήθεια ----------------------------------------------------------(αρ.Διακ/ξης ---------------) προς

κάλυψη αναγκών του------------------------------------------------------- και το οποίο ποσόν καλύπτει το 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 την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι της επιστροφής της σ΄

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και

Ν.Π.Δ.Δ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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