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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

1
η
 Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ                        ΑΡ. ΓΙΑΚ.: Φ 35 /2016 

«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»     
Γιεύθςνζη: Βαζ. οθίαρ 114     Αθήνα, 10/05/2016 

Σ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα 

Πληποθοπίερ: Ιυάννα Πολςσπονίδος 

Σηλέθυνο: 213-2088226 

Fax: 213-2088716 

E-mail: polyxronidou@hippocratio.gr 

 

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ, HACCP ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 3.690,00€ ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ, ΚΑΙ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗ 

ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ (Φ 35 /2016) CPV 72225000-8 

 
 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ-ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ππόσειπορ Γιαγυνιζμόρ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Υαμηλόηεπη Σιμή 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Ημεπομηνία: 25.05.2016 

Ημέπα: Σεηάπηη 

Ώπα: 11:00 π.μ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

ΒΑ. ΟΦΙΑ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Δθαπμογή HACCP  

CPV 72225000-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  3.690,00€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΓΝΑ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

 

 

ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 

To πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη αλαξηεκέλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο:     http://www.hippocratio.gr , ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζην ΚΗΜΓΗ 

Η πποθεζμία για ηην ςποβολή ηυν πποζθοπών λήγει ζηιρ 25.05.2016 ημέπα Σεηάπηη  και  

ώπα 10:00 π.μ. 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

http://www.hippocratio.gr/
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Έσονηαρ ςπότη: 
1. Σν Ν.2198/94 (ΦΔΚ 43/Α‟/22-3-94) θαη ηδίσο ην άξζξν 24 ζρεηηθά κε ηελ παξαθξάηεζε 

θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2.Σν Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α‟/01-02-1995) „Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ‟, φπσο ηζρχεη. 

3. Σν Ν.2955/2001  (ΦΔΚ  256/Α‟/02-11-2001)  «Πξνκήζεηεο  Ννζνθνκείσλ  θαη  ινηπψλ 

κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

4. Σν Ν. 2889/2001 (ΦΔΚ 256/Α′/02.03.2001) «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

5. Σν  Ν.3329/2005  (ΦΔΚ  81/Α‟/04-04-2005)  «Δζληθφ  χζηεκα  Τγείαο  θαη  Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

6. Σν   Ν.  3527/2007   (ΦΔΚ   25/Α΄/09-02-2007)   «Κχξσζε   ζπκβάζεσλ   ππέξ   λνκηθψλ 

πξνζψπσλ  επνπηεπφκελσλ  απφ  ην  Τπνπξγείν  Τγείαο  θαη  Κνηλσληθήο  Αιιειεγγχεο  θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

7. Σν Ν.3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α‟/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» φπσο ηζρχεη. 

9. Σν ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ 150/Α‟/01.07.2007) φπσο 

ηζρχεη. 

10. Σνλ Ν.3867/2010 (ΦΔΚ 128/Α‟/03-08-2010) «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζε 

εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» φπσο ηζρχεη. 

11. Σν Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α΄/02.03.2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

12. Σελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζσ ζχκβαζεο. 

13. Σελ εγθχθιην 2891/24.07.15 ηεο Δ.Π.Τ. «Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζχληαμεο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο» θαη ηελ 3512/14.09.2015: «Γηεπθξηλίζεηο 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

πξνηχπσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 4972/15.12.2015 εγθχθιην Δ.Π.Τ.  

14. Σε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (16644/12.11.15) απφ επηηξνπή πνπ νξίζηεθε κε 

απφθαζε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή  (13562/15.09.15, ΑΓΑ ΦΠ0Ο4690Χ-ΡΓ) θαη ηε δηελέξγεηα 

α‟ θάζεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο (2326/17.02.16) απφ ηελ νπνία δελ πξνέθπςε παξαηήξεζε 

15. Σελ ππ‟ αξηζ. 10/17.03.16 (Θέμα 10
ο

) Απόθαζη ηος Γ.. ηος Νοζοκομείος, με ηην οποία 

εγκπίθηκαν  οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και η διενέπγεια Ππόσειπος Μειοδοηικού  

Γιαγυνιζμού (ΑΓΑ 70ΦΓ4690Χ-ΒΥΚ). 
16. Σελ ππ‟ αξηζ. 544/21.03.2016 (ΑΓΑ:ΧΓΙΧ4690Χ- ΜΓ) Απφθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο 3.690,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ΚΑΔ 0899 

17. Σελ ππ‟ αξηζ. 13/20.04.16 (Θέμα 32
ο

) Απόθαζη ηος Γ.. ηος Νοζοκομείος, με ηην οποία 

εγκπίθηκε  η επανάλητη ηος  Ππόσειπος Μειοδοηικού  Γιαγυνιζμού (ΑΓΑ ΧΠΧ54690Χ-

ΓΝ7 ). 
 

 

 

 

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ  

1. ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ, κε θαηάζεζε γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ, γηα ηελ «Δθαπμογή 

HACCP», ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 3.690,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο 

ΦΠA (23%), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή  (Φ 35/2016). 

 

2. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΑ ΧΡΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

ΑΘΗΝΧΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

Βαζ. νθίαο 114, Αζήλα, Σ.Κ. 11527 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

25.05.2016 Σεηάπηη 11:00 π.μ. 

ΑΔΑ: 65ΘΧ4690ΩΣ-ΡΗ3



         ΣΕΛΙΔΑ 3 από 12 
   

 

 Οι πποζθοπέρ καηαηίθενηαι μέσπι ηην 25.05.2016 ημέπα Σεηάπηη και ώπα 10:00 π.μ., ζηο ΓΔΝΙΚΟ 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ηος Νοζοκομείος, όπος ππυηοκολλούνηαι. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο 

θαη θα επιζηπέθονηαι ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ηα αθφινπζα θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007 θαη εηδηθφηεξα:  

1.Πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην 

δηεζλέο πξφηππν EN ISO ή ηζνδχλακν.  

2.Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη:  

2.1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

2.2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

2.3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο  

2.4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

2.5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

2.6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 

3.1. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/07, ήηνη: 

ι) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 

1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 

166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 

v) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

vi) γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

vii) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 

ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα. 

viii) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε 

γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

3.2. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ.118/07 θαηαζηάζεηο, ήηνη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο. 

-Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

3.3. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/07 θαηάζηαζε, δει. φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ 

άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

3.4. Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
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αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

3.5. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

3.6. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ (ξεηά θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά 

πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ή φηη αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε 

(δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). 

Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα 

λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα. 

3.7. Γελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

θαη' εθαξκνγή ηνπ Π.Γ.60/2007 θαη φηη δελ έρνπλ αξλεζεί λα παξάζρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

3.8. Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο. 

3.9. Γελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ αξ.99 ηνπ Ν.3588/2007 (Α΄153) 

3.10. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). 

 

Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 

πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ 

απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο , ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 

θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Η ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.  

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην Π.Γ. 118/07, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. ε έλα απφ ηα 

αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε 

“ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ” λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή θαη λα θέξεη ζπλερή αξίζκεζε. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο.  

2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

 2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.  

 2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.  

  2.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ην ηκήκα ηνπ έξγνπ γηα ην 

νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  

  2.4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

   2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα  

3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα 

ηα εμήο:  

   3.1. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο, (Πξσηφηππα θαη αληίγξαθα), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ».  

   3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

  3.3. TA  OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε 

ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

   3.4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

   3.5. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ 

πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε 
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απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη 

πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 

έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.  

5. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε 

νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ 

δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.  

6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο.  

7. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ 

φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. 

Παξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ 

πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. Πξνζθνξά ε 

νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε 

ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο.  

8. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

9. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλνλ επί 

λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπησλ ηνπ 

είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν 

εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.  

10. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, 

επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ  

1. ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Ο Φάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο,  φια ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζει. 3  

2. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δηαηξείηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. Οη Πξνζθέξνληεο ζπκπεξηιακβάλνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ππφ κνξθή παξαξηήκαηνο, ηηο 

παξαθάησ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο, δειψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά, κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε:  

Α) Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Β) πκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο πκκφξθσζεο.  

Α) Σεσνικά σαπακηηπιζηικά  

Η ελφηεηα Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ πξνδηαγξαθψλ.  Η ηερληθή πξνζθνξά 

πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, φπσο εγρεηξίδηα, 

ηερληθά θπιιάδηα, ζρεηηθέο εγθξίζεηο θιπ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Β) Πίνακερ ζςμμόπθυζηρ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αθνινπζήζεη:  

1. ηε ηήιε «ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, 

ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.  

2. Αλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΙΣΗΗ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΙ» ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Δάλ ζπκπιεξσζεί έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ 

αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο, απαηηείηαη ζπκκφξθσζε πξνο απηφλ, ζεσξνχκελν σο απαξάβαην φξν 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ απφ απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

3. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ » ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή 

ΝΑΙ/ΟΥΙ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ 

δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ 

απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη 

επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.  

4. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε 

νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ 

ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ 
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θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο. ηελ αξρή 

ηεο ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο.  

5. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ 

θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε 

αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή . 

Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη νη θάθεινη 

κε ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία επηζηξέθνληαη κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δελ 

απνζθξαγίδνληαη. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ & 

Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη επίζεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο 

απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Η δηαπίζησζε γηα ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηαθήξπμε, γίλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, νξγάλνπ.  

 

 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

πξφζθιεζε εθηφο αλ ιφγσ εξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο (επεηδή είλαη Ννζνθνκείν) απνθαζηζζεί  

δηαθνξεηηθή εκεξνκελία & ψξα απνζθξάγηζεο. Η λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο αλαθνηλψλεηαη ζηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο ηειεθσληθά ή κε θαμ.  Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα 

επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1. Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη, θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε 

θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο θαηά θχιιν. Οη 

θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη. 

2.Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ απζεκεξφλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, κνλνγξάθνληαη 

θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ Δπηηξνπή, παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία (Γξ. Πξνκεζεηψλ) θαη απνζθξαγίδνληαη 

ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί. 

3.Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ - θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ - απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή νη 

λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη 

νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο 

γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο. Δίδνο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη 

ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 

Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή πνπ ζέηνπλ φξν 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ηυν πποζθοπών θα γίνει Γημόζια  

4. Οη ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Αθνινπζεί ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III Πίλαθαο πκκφξθσζεο ππνβνιήο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνλ νπνίν 

ππνρξενχηαη ν Πξνζθέξσλ λα ζπκπιεξψζεη. 

5. Δγγςηηική επιζηολή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο άλεπ 

ΦΠΑ .  

6. Ιζσύρ πποζθοπάρ 120 ημεπολογιακέρ ημέπερ πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

7. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 θαη Π.Γ. 118/07 πεξί πξνκεζεηψλ.  

8. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα χζηεξα απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο σο εμήο: 
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α)  Δ.Α.Α.: 0,10% 

β) Τπέξ Φπρηθήο Τγείαο: 2% 

γ) Φφξνο : 1% (πγξά θαχζηκα), 4% (ινηπά αγαζά), 8% (ππεξεζίεο) 

9. Η παξνχζα δηαθήξπμε έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε:  

             1. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: http://www.hippocratio.gr 
             2. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΙΑΤΓΔΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr 

             3. ην ΚΗΜΓΗ 
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πλεκκέλα: 

1. Παξάξηεκα I: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

2. Παξάξηεκα II: Πίλαθαο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

3. Παξάξηεκα ΙΙΙ: Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο 

4. Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο 

5. Τπφδεηγκα ζχκβαζεο 

http://www.hippocratio.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: 65ΘΧ4690ΩΣ-ΡΗ3



         ΣΕΛΙΔΑ 8 από 12 
   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Η μελέηη, η ανάπηςξη και η εθαπμογή ςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Αζθάλειαρ Σποθίμυν 

HACCP για ηα επιζιηιζηικά ημήμαηα ηος Γενικού Νοζοκομείος Αθηνών «Ιπποκπάηειο».  

Οι λαμβάνονηερ μέπορ θα ππέπει ςποσπευηικά, επί ποινή απόππιτηρ:  

 Να θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηζρχνληνο πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008 θαη 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαηά ISO 27001:2013 γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο.  

 Να δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Σξνθίκσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 22000 ή άιιν ηζνδχλακν πξφηππν ζε ηνπιάρηζηνλ 

δέθα (10) επηρεηξήζεηο / νξγαληζκνχο καδηθήο εζηίαζεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο (ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρεο βεβαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα έρεη 

ζπληαρζεί απφ ηνλ αξκφδην Φνξέα). 

 Να δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Σξνθίκσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 22000 ή άιιν ηζνδχλακν πξφηππν ζε ηνπιάρηζηνλ 5 

δεκφζηα ή ηδησηηθά λνζνθνκεία (ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρεο 

βεβαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί απφ ηνλ αξκφδην Φνξέα). 

 Η Οκάδα Έξγνπ λα απνηειείηαη απφ επηζηήκνλεο πνπ ζα θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, σο εμήο: 

 Ο Δπηθεθαιήο ηεο Οκάδαο Έξγνπ λα έρεη εθηειέζεη επηηπρψο θαη‟ ειάρηζηνλ 5 έξγα 

αλάπηπμεο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ISO 22000 ή άιιν ηζνδχλακν πξφηππν ζε επηρεηξήζεηο/ νξγαληζκνχο καδηθήο εζηίαζεο 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο (ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρεο 

βεβαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί απφ ηνλ αξκφδην Φνξέα). 

 Η εηδηθφηεηα ελφο εθ ησλ ζηειερψλ λα είλαη ζπλαθήο κε ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ (π.ρ. 

ρεκηθφο, ρεκηθφο κεραληθφο, ηερλνιφγνο ηξνθίκσλ, θιπ). 

 Να δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ γεσπφλν ή θηελίαηξν ή βηνιφγν θιπ. 

 Έλαο εθ ησλ ζηειερψλ λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε επηζεσξεηή HACCP. 

 Σα ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ κφληκε ζρέζε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Αλάδνρν, σο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, θαη λα κελ απνηεινχλ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

 Σα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα απαζρνιεζνχλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ θαη ζα παξίζηαληαη κε θπζηθή παξνπζία ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπνηε απηφ 

απαηηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Γηνίθεζε ηνπ Γ.Ν. Αζελψλ 

«Ιππνθξάηεην»). 

 Να πξνηείλνπλ θαη λα θαιχπηνπλ νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε αλαγθαία ελέξγεηα πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία (θαη δελ αλαθέξεηαη αλσηέξσ), θαηά ηελ 

κειέηε, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Σξνθίκσλ HACCP ζηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
Η κειέηε, ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ  HACCP γηα 

ηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Ιππνθξάηεην» ζα βνεζήζεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ βιαβψλ πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάζεζε γεπκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Γ.Ν. Αζελψλ «Ιππνθξάηεην» γηα 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ  HACCP 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:  
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 Γηαγλσζηηθή κειέηε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη πξαθηηθψλ. 

 Έθζεζε κε πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ (θηηξηαθά , Η/Μ, ζπζθεπέο , ζέζεηο εξγαζίαο 

θιπ) κε αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη επηζεκάλζεηο θαη ηπρφλ δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ απνθιίζεσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο HACCP (λα ππνβιεζεί ζε 

έληππε αλαιπηηθή κνξθή πρ. ρξνληθή έθηαζε, ρψξνο πινπνίεζεο, ζεκαηνινγία.) 

 Δθπφλεζε κειέηεο HACCP κε κεζνδνινγία ζπκβαηή κε ην πξφηππν ISO 22000:2005 θαη 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Δθπφλεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ HACCP (κέγηζηνο ρξφλνο 3 κήλεο). 

 χληαμε πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο πξνκεζεπφκελσλ ηξνθίκσλ θαη δηαγξακκάησλ ξνήο 

πξντφλησλ. 

 Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο δηεξγαζηψλ θαη θαζνξηζκφο PRP θαη CCP. 

 Δθπφλεζε πιάλνπ δεηγκαηνιεςίαο ειέγρνπ ηξνθίκσλ, λεξνχ θαη επηθαλεηψλ. 

 Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ (εγρεηξίδηα, δηαδηθαζίεο, νδεγίεο, έληππα, θιπ) γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ΓΑΣ. 

 χληαμε εγγξάθσλ ηεθκεξίσζεο HACCP. 

 Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ θαη επηθχξσζε ηνπ HACCP. 

 

Σν HACCP ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηζηηηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Αζελψλ 

«Ιππνθξάηεην» (παξαιαβή, απνζήθεο, πξνεηνηκαζία, θνπδίλα, δίαηηεο, κεξηδνπνίεζε, δηαλνκή). 

ηάδια ςλοποίηζηρ  
Σα απαηηνχκελα ζηάδηα γηα ηελ κειέηε, ηνλ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ HACCP ζηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη: 

 Γιαγνυζηική Ανάλςζη Τθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ 
Με ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, δειαδή ε 

δηαγλσζηηθή κειέηε ησλ δνκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο 

εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο HACCP. Ο χκβνπινο ζα 

πξέπεη λα παξαδψζεη ζρεηηθή έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο αδπλακίεο ησλ 

ππνδνκψλ θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο βειηίσζήο ηνπο.  

 ςγκπόηηζη  Ομάδαρ Αζθαλείαρ Σποθίμυν 
Μεηά ηελ δηαγλσζηηθή κειέηε ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί Οκάδα Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη λα 

νξηζηεί Τπεχζπλνο HACCP πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Ανάπηςξη μελέηηρ HACCP 
Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο κειέηεο HACCP ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ππνρξεσηηθά νη 7 αξρέο ηνπ 

HACCP, θαιχπηνληαο απαξαίηεηα ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ην πξφηππν ISO 22000.  

 Πποαπαιηούμενα επιζιηιζηικών ημημάηυν Νοζοκομείος 
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ χκβνπιν, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ φινη εθείλνη νη θάθεινη (π.ρ. 

απεληνκψζεηο θαη θαζαξηζκνί), νη νπνίνη ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ δηεξγαζηψλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ φπνπ ρεηξίδνληαη ηα ηξφθηκα.  

 ύνηαξη οδηγιών επγαζίαρ και απσείυν εθαπμογών  
Απφ ηε κειέηε HACCP πνπ ζα γίλεη ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηπρζεί Δγρεηξίδην HACCP θαη 

γξαπηέο νδεγίεο εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ.  

 Δκπαίδεςζη πποζυπικού 
Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο HACCP θαη ησλ θαλφλσλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ην ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ. Η 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην HACCP (π.ρ. βαζηθέο 

αξρέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, θαλφλεο πγηεηλήο, απαηηήζεηο ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ, 

νξζέο πξαθηηθέο δηαζθάιηζεο πγηεηλήο, λνκηθφ πιαίζην θιπ). Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ην 
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πξνηεηλφκελν πιάλν εθπαίδεπζεο (πρ νη πξνηεηλφκελεο ψξεο θιπ), κε ειάρηζηε δηάξθεηα 8 σξψλ 

γηα φιν ην πξνζσπηθφ ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 
 

 

 

 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 
Δπσλπκία Σξάπεδαο......................................................................................................  
Καηάζηεκα..................................................................................................................  
(Γ/λζε-νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ. FAX.) 
      Ηκεξνκελία Έθδνζεο.......................... 
      ΔURO................................................. 
 

 
       ΠΡΟ 

ΓΔΝ. ΝΟ/ΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 
“ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ”  

       Β.ΟΦΙΑ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Σ.Κ. 115 27 
 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  
ΑΡ.............................ΔΤΡΧ.................……………………….. 
 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ--------------------

---------------------(θαη νινγξάθσο )-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζε καο, ππέξ ηεο 

Δηαηξείαο...................................................…………………...Γ/ΝΗ.................................................. ....................................

..................................γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ-------------- ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε 

καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ----------------------------------------------------------(αξ.Γηαθ/μεο ---------------) πξνο θάιπςε 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΝΑΙ   

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΣΙΜΗ  ΦΠΑ ΣΔΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΤΜΠ/ΝΟΤ 

ΦΠΑ 
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αλαγθψλ ηνπ------------------------------------------------------- θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν 

Φ.Π.Α. αμίαο ---------------ΔΤΡΧ απηήο . 
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 

θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) 

εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ζαο. 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 
Η παξνχζα εγγχεζε καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο ζ΄ εκάο, νπφηε 

γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληη καο θακία ηζρχ. 
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ , 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα καο. 
 

 

 «ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ» 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

         1Η
 Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ  
          «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

 

Σαρ. Γ/λζε: Βαζ. νθίαο 114  
Σ.Κ.: 115 27  

 
ΤΜΒΑΗ 

ΠΟΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥ € ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 
Γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ» 
Σφπνο θαηαξηίζεσο 

ζπκβάζεσο: 
Σα Γξαθεία Γελ. Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο:  

 
ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .... ……….. ηνπ έηνπο ………., νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 

Αθενόρ 
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λεσθ. Βαζ. νθίαο 114, ΣΚ:115 27, θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ θ Νηθφιαν Σνπξνχηζηθα Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, θαη ην 

νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «η Αναθέηοςζα Απσή» 
και αθεηέπος 

Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………………….. πνπ εδξεχεη ζηελ …………………….., έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ (ΑΦΜ) ................., ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ............ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν/α …………………….., 

…………………….. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ............. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε 

σο «ο Ππομηθεςηήρ», 
 

πκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 
Ύζηεξα απφ πξφρεηξν  δηαγσληζκφ ηεο Φ.xxx/2016 Γηαθήξπμεο θαη ηελ ππ‟ αξηζκ. ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ (Θέκα ΥΥo, ΑΓΑ: 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ θαηαθπξψλεη ηελ εξγαζία ζηνλ δεχηεξν απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο, ν πξψηνο αλαζέηεη ηελ εξγαζία ηνπ άξζξνπ 2 ζηνλ δεχηεξν, πνπ ηελ αλαιακβάλεη κε ηνπο αθφινπζνπο 

φξνπο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, καδί κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.  
ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΔΙΓΟΤ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
Οη κειέηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ζα είλαη εληειψο φκνηεο  θαη απφιπηα ζχκθσλεο κε ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ην πξνζπέθηνπο πνπ ηε ζπλνδεχεη θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, 

πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο απηήο, καδί κε ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζεο, ν Αλάδνρνο/Πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ κε αξηζκφ 

…………………... εγγπεηηθή επηζηνιή ηεs Σξάπεδαο ………………… πνζνχ …………………….€, ηζρχνο 

……………………... 
ε πεξίπησζε πνπ νη κειέηεο δελ παξαδνζνχλ έγθαηξα ή θαη αλ παξαδνζνχλ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, ε εγγχεζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ σο πνηληθή ξήηξα. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε ηζρχνπλ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηνπο δε ζπλνκνινγείηαη σο δίθαην θαη εχινγν. 
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κεηά ηελ παξάδνζε θαη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ησλ κειεηψλ θαη αθνχ πξνζθνκηζηνχλ α) ηηκνιφγην ζε δχν αληίγξαθα β) πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη γ) 

βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε, θαζφζνλ ε παξνχζα ζχκβαζε έρεη απφιπηα πξνζσπνπαγή ραξαθηήξα. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
Η παξάδνζε ησλ κειεηψλ ζα γίλεη εληαία. ε πεξίπησζε πνπ νη κειέηεο  δελ παξαδνζνχλ ή παξαδνζνχλ, ρσξίο λα 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
πλνκνινγείηαη ν ραξαθηήξαο ηεο ζπκβαηηθήο απηήο δέζκεπζεο σο απφιπηα αθξηβφρξνλνο. Ο πξνκεζεπηήο δειψλεη 

πάλησο απφ θαη δηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο φηη παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο. 
Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 
ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη «ππέξ ηξίησλ» θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δαπάλε εθηφο Φ.Π.Α. 
Όινη νη φξνη ηνπ παξφληνο ζπλνκνινγνχληαη σο νπζηψδεηο, ελδερφκελε δε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο 

πξνυπνζέηεη ηνλ έγγξαθν ηχπν. 
Όιεο νη κειέηεο  πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο. 
 
(Πίνακας μελετών) 
Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη βεβαίσζε ηεο ζχκβαζεο νη δχν ζπκβαιιφκελνη ππνγξάθνπλ ηέζζεξα φκνηα πξσηφηππα απηήο. 
Απφ ηα ηέζζεξα πξσηφηππα ηα ηξία θαηαηίζεληαη ζην αξκφδην Γξαθείν ηνπ Γ.Ν.Α.Ι. θαη ην άιιν ιακβάλεη ζαλ δηπιφηππν 

ν πξνκεζεπηήο. 
Γηα φ,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ππ‟ αξ. Φ.ΥΥΥΥ/2016 Γηαθήξπμε ηνπ 

ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο ε αλάδνρνο εηαηξεία απνδέρζεθε αλεπηθχιαθηα θαη θαζ‟ νινθιεξίαλ. 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ/ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΡΟΤΣΙΚΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
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