
Σελίδα 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

1Η
 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,  02/06/2017 
Τ.Κ.: 115 27 Αρ. πρωτ. 8696 
Πληροφορίες: Γεωργία Μπάιλα  
Τηλέφωνο:  213 208 8715 Αρ. ∆ιακήρυξης: Φ60/2017 
Φαξ:  213 208 8716  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Email: gbaila@hippocratio.gr   
 

«∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια είκοσι έξι (26) Κλιµατιστικών Συσκευών και 

την τοποθέτηση αυτών σε τµήµατα του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» (CPV 42512000-8 Κλιµατιστικές 

εγκαταστάσεις) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.430,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη 

τιµή)»  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός (του α. 117 του ν.4412/2016) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» 

Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία 

Έ∆ΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.:11527 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αρµόδιος για πληροφορίες: Γεωργία Μπάιλα 
Τηλέφωνο:+302132088715/ +302132088474 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: gbaila@hippocratio.gr ΦΑΞ: +302132088716 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: www.hippocratio.gr  
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για απεριόριστη, πλήρη, άµεση 
και δωρεάν πρόσβαση στην ανωτέρω διεύθυνση 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προµήθεια  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  Φ60/2017 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV: 42512000-8 Κλιµατιστικές Εγκαταστάσεις 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19.430,80€  συµπ/νου ΦΠΑ (Αξία χωρίς ΦΠΑ 15.670,00€) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή) 

∆ΕΙΓΜΑΤΑ: Όχι 

ΠΠΥΥ: ---- 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: ∆έκα (10) ηµερολογιακές µέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 120 ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ:   ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, ΑΘΗΝΑ) 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Εφάπαξ παράδοση 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Απαιτείται Εγγυητική Καλής Λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηµεροµηνία: 15/06/2017 
Ηµέρα: Πέµπτη 
Ώρα: 10:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στην έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Τµήµα Γραµµατείας (Πρωτόκολλο) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών θα γίνει 
την  Πέµπτη 15/06/2017, ώρα 11:00 π.µ. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 
www.diavgeia.gov.gr  
www.promitheus.gov.gr 
www.hippocratio.gr�Τµήµα Προµηθειών�∆ιαγωνισµοί–∆ιαπραγµατεύσεις 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: 02/06/2017 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ: 02/06/2017 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΓΝΑΙ: 02/06/2017 
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Σελίδα 2 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 

Έχοντας υπ’ όψη 
1. Τον Ν.4412 ΦΕΚ147/8-8-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων ,Προµηθειών και Υπηρεσιών» [προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ] 
2. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 
3. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014), «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις». 
4. To N. 4172/13 (ΦEK 167/Α/23.07.2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/2012, 
τουΝ. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 
5. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29.05.13) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις». 
6. 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. 
7. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
όπως ισχύει. 
8. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων….. και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
9. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
10. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» όπως ισχύει.  
11. Την υπ. αρ. Π1/2380/17.04.2014 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».  
12. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. Την υπ. αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινή Υπουργική Απόφαση «∆ιορισµός ∆ιοικήτριας στο Γενικό Νοσοκοµείο 

Αθηνών "Ιπποκράτειο", αρµοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 250/19.05.2016). 
14. Το υπ. αρ. πρωτ. 7062/12-05-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας µε θέµα «Ανάγκες σε κλιµατιστικά µέχρι 

12/05/2017». 
15. Την υπ. αρ. πρωτ. 7718/23-05-2017 Απόφαση ∆ιοικήτριας για «Καθορισµός Τεχνικών Προδιαγραφών».  
16. Την υπ. αρ. 14/26-05-2017 (Θέµα 8ο) Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισµού  για την προµήθεια είκοσι έξι (26) Κλιµατιστικών Συσκευών και την τοποθέτηση αυτών σε τµήµατα του 
Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» (CPV 42512000-8 Κλιµατιστικές εγκαταστάσεις) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.430,80€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή)» (Α∆Α 6ΓΖΑ469ØΩΣ-9ΥΧ) 
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των 19.430,80€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», σύµφωνα µε την υπ. αρ. 1405/29-05-2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α:7Μ1Τ469ØΩΣ-Σ9Ζ). 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1. Τον υπ. αρ. Φ60/2017 Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών για την 

προµήθεια είκοσι έξι (26) Κλιµατιστικών Συσκευών και την τοποθέτηση αυτών σε τµήµατα του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» 

(CPV 42512000-8 Κλιµατιστικές εγκαταστάσεις) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.430,80€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

τιµής (χαµηλότερη τιµή).  

2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ 

και ογδόντα λεπτών 19.430,80€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

τακτικού προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου. 

3. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του συνοπτικού διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόµενη ∆ιακήρυξη και 

τα Παραρτήµατα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

4. Η απόφαση διενέργειας  του συνοπτικού διαγωνισµού, καθώς και τα συνηµµένα παραρτήµατα αυτής, διατίθενται 

µέσω του ∆ιαδικτύου στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hippocratio.gr, στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

www.eprocurement.gov.gr. 
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Σελίδα 3 

 

5. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15/06/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00π.µ. 

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 15/06/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00π.µ. 

στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο», Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, ΤΚ: 

115 27, Αθήνα, 1ος όροφος, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού που θα συγκροτηθεί 

ειδικά για το σκοπό αυτό. 

7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε 

το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους  της ∆ιακήρυξης: 

 α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

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

 γ) Συνεταιρισµοί 

 δ) Κοινοπραξίες 

8. Η τελική επιλογή του Προµηθευτή θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου 

κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, του διαγωνισµού βασιζόµενη στο κριτήριο 

της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

9. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη αυτή ρυθµίζεται από τις διατάξεις περί προµηθειών δηµοσίου, όπως 

αυτές ισχύουν 

 

 
 
 
 
 
 
 
Συν.: Τεύχος ∆ιακήρυξης 
 
 
Εσωτερική διανοµή: 
-Τµήµα Προµηθειών 

 
 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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Προκηρυσσόµενα Είδη - Τεχνικές Προδιαγραφές 

α/α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑTA ΤΕΜ 

ΙΣΧΥΣ: 
(BTU/h) 

ΣΤΗ 
ΨΥΞΗ 

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΤΡΑ 

ΣΩΛΗΝΩΝ 
έως 5m 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΓΚΑΤ/ΑΝΤΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕ 

24% ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΓΚΑΤ ΜΕ 
24% ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
24% ΦΠΑ 

1 1900301506 ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ, 

ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΜΒΆΣΕΩΝ 
1 18.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    556 € 80 € 636 € 689,44€ 99,20 € 788,64 € 

2 1900304302 ΤΕΠ ΕΙΣΟ∆ΟΣ - 

ΑΝΑΜΟΝΗ 
1 30.000 Οροφής ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    1.690 € 80 € 1.770 € 2095,60€ 99,20 € 2.194,80€ 

3 1900300101 
Α΄ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ (5ος) 

1 9.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    400 € 80 € 480 € 496€ 99,20 € 595,20 € 

4 1900300101 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

1 9.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    400 € 80 € 480 € 496€ 
99,20 € 595,20 € 

5 1900300101 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) 

1 9.000 Τοίχου ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ +10µ.µ 400 € 80 € 480 € 496€ 99,20 € 595,20 € 

6 1900301005 ΩΡΛ, 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
1 12.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    407 € 80 € 487 € 504,68€ 99,20 € 603,88 € 

7 1900300101 
ΩΡΛ, ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

1 9.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    400 € 80 € 480 € 496€ 
99,20 € 595,20 € 

8 
1900300101 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 

ΓΡ.ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ 

1 9.000 Τοίχου ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    
400 € 80 € 480 € 

496€ 
99,20 € 595,20 € 

9 1900301506 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 
ΓΡ. ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

1 18.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    556 € 80 € 636 € 689,44€ 99,20 € 788,64 € 

10 1900301005 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 

ΘΑΛΑΜΟΣ 6 
1 12.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    407 € 80 € 487 € 504,68€ 99,20 € 603,88 € 

11 1900301506 8ος , ΕΙ∆ΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, 

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
1 18.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    556 € 80 € 636 € 689,44€ 99,20 € 788,64 € 

12 1900301506 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, Θαλ.2 1 18.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    556 € 80 € 636 € 689,44€ 99,20 € 788,64 € 

13 1900301506 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, Θαλ.6 1 18.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    556 € 80 € 636 € 689,44€ 99,20 € 788,64 € 

14 1900300101 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, Γρ.∆/ΝΤΗ 1 9.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    400 € 80 € 480 € 496€ 99,20 € 595,20 € 

15 1900301506 ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ, 

Θαλ.6 
1 18.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    556 € 80 € 636 € 689,44€ 99,20 € 788,64 € 
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16 1900301506 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Θαλ.3; 
1 18.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    556 € 80 € 636 € 689,44€ 99,20 € 788,64 € 

17 1900301506 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 

Γρ. ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

1 18.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    
556 € 80 € 636 € 

689,44€ 
99,20 € 788,64 € 

18 1900301005 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ,  

Θαλ.5 

1 12.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    
407 € 80 € 487 € 504,68€ 99,20 € 603,88 € 

19 1900301506 Τ.Υ, ΧΩΡΟΣ UPS 2 18.000 Τοίχου ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    1.112 € 160 € 1.272 € 1.378,88€ 198,40 € 1.577,28€ 

20 1900301506 Τ.Υ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ  1 18.000 Τοίχου ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    556 € 80 € 636 € 689,44€ 99,20 € 788,64 € 

21 1900300101 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ 
1 9.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    400 € 80 € 480 € 496€ 99,20 € 595,20 € 

22 1900301506 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

ΤΜΗΜΑ ΠΗΞΗΣ Νο.16 

1 18.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    
556 € 80 € 636 € 689,44€ 99,20 € 788,64 € 

23 1900301005 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

Νο.17 (2ος όροφος) 

1 12.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    

407 € 80 € 487 € 504,68€ 99,20 € 603,88 € 

24 1900300101 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ 

1 9.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    
400 € 80 € 480 € 

496€ 
99,20 € 595,20 € 

25 1900300101 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ  

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

1 9.000 Τοίχου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ �    
400 € 80 € 480 € 496€ 

99,20 € 595,20 € 

ΣΥΝΟΛΑ 26          13.590€ 2.080€ 15.670€ 16.851,6€ 2.579,20€ 19.430,80€ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Η ζητούµενη ισχύς αναφέρεται σε BTU/h, στη λειτουργία ψύξης.   

- Θα φέρουν ISO 9001:2000 ή ισότιµο/αντίστοιχο ή ανώτερο, για τον κατασκευαστή.    

- Θα φέρουν σήµανση CE mark. 

- Θα είναι ενεργειακής κλάσης Α+ . 

- Θα είναι τεχνολογίας INVERTER.  

- Θα έχουν εγγύηση για το συµπιεστή τουλάχιστον 5έτη και 2 έτη για τα ηλεκτρικά. 

 

Παρατηρήσεις:  

Α. Εκτός του κόστους προµήθειας κάθε κλιµατιστικού θα πρέπει να συνυπολογιστεί για κάθε κλιµατιστικό και το κόστος:  

-της αποξήλωσης του υπάρχοντος παλαιού 

-των µέτρων σωληνώσεων 

-της τοποθέτησης των εµφανών σωληνώσεων σε πλαστικό κανάλι  

-της αποκατάστασης των οπών στην τοιχοποιία από όπου θα περάσουν οι σωλήνες.   

 

Β. Απαιτείται η επίσκεψη του προµηθευτή-εγκαταστάτη στους χώρους πριν την κατάθεση της προσφοράς για να λάβει 

γνώση των συνθηκών και θα δίνεται βεβαίωση από την Τ.Υ.   
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 Πλαίσιο Υλοποίησης της Προµήθειας 

1. ∆ιάρκεια Προµήθειας 

Ο Προµηθευτής οφείλει να έχει ολοκληρώσει το έργο εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης.  

2. Προϋπολογισµός της Προµήθειας και Τρόπος Πληρωµής Προµηθευτή 

O συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων 
τετρακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (19.430,80€), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου. 

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)  Υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων: 0,06% 

β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 

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

Τα δικαιολογητικά πληρωµής είναι τα αναφερόµενα στον Ν.4412 ΦΕΚ147/8-8-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , 
Προµηθειών και Υπηρεσιών» [προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ] καθώς και στην υπ΄ 
αριθ.2024709/601/0026/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 431/Β/7.5.1998), όπως ισχύει. Η πληρωµή θα 
γίνει µε την προσκόµιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, τα 
ορισθέντα στο Π∆113/2010 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

 

3. Γενικά περί του ∆ιαγωνισµού 

3.1 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.  

3.2 Γλώσσα ∆ιαδικασίας 

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

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

3.3 ∆ηµοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ∆ιαγωνισµού και Παροχή ∆ιευκρινιστικών Πληροφοριών 

Το παρόν τεύχος ∆ιακήρυξης διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hippocratio.gr, την ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
www.eprocurement.gov.gr/. 

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. 

3.4 ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό  - Λόγοι Αποκλεισµού 

3.4.1  Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα εγκατεστηµένα  σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.)  ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία έχει 
συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών   διαπραγµατεύσεων του  Γύρου της 
Ουρουγουάης (ν.2513/1997 Α΄ 139), εφόσον η δηµοπρατούµενη σύµβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της ως άνω 
Συµφωνίας. 

Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται µε την αιτιολογία 
ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα κατά την ελληνική νοµοθεσία. Επιτρέπεται  ωστόσο, στην 
περίπτωση  δηµοσίων συµβάσεων έργων και  υπηρεσιών,  καθώς και  των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, που 
καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται  από τα νοµικά πρόσωπα  να 
µνηµονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους, τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των 
προσώπων που επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης παροχής. 

Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την 
υποβολή προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες 
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οικονοµικών φορέων συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί 
συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς από  κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα  τα  µέλη  της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Τα εγκατεστηµένα  στην Ελλάδα  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει  να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα 
πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να 
προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό. 

3.4.2 Λόγοι αποκλεισµού 

Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισµό εάν µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισµού από τους αναφερόµενους στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν 4412/2016 και συγκεκριµένα, αν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα ακόλουθα αδικήµατα: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο  2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  (ΕΕ  C  316  της  27.11.1995,  σ.  48),  η οποία κυρώθηκε µε το  ν.  2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση 
της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικάµε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε 
το ν.4198/2013 (Α΄ 215 ) 

Οι ως άνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν και για τα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
οικονοµικού φορέα ή του προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Επίσης αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του για 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), µε την επιφύλαξη της διάταξης του 
άρθρου 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο περί άρσης του λόγου αποκλεισµού. 

 

4. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

4.1 Προσφορές 

Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα το 
αργότερο µέχρι τις 15/06/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00π.µ. στο Τµήµα Γραµµατείας/Πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής (ισόγειο), ∆ιεύθυνση: 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 
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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 ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
του ∆ιαγωνισµού (εφεξής η Επιτροπή), κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και για όλα τα είδη. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

4.2 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. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»). 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

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

Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαµβάνονται τρεις διακριτοί, σφραγισµένοι φάκελοι, ως εξής: 

α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», περιέχει τα ∆ικαιολογητικά 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: 

4.2.1 Φάκελος ∆ικαιολογητικών 

Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους και τα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς  µε αντιπρόσωπό/ 
εκπρόσωπό τους. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου στην οποία να αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισµού όπως περιγράφονται στην § 3.4.2 

3. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον απαιτείται από την ∆ιακήρυξη. 

 

Οι  Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για  τον κάθε προµηθευτή, που συµµετέχει στην ένωση. 

2. ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός 
από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα της προµήθειας που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της  
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον 
αναπληρώνει. 
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Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από 
τον διαγωνισµό. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µµετάφραση 
τους στην ελληνική γλώσσα. 

Η αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά έγγραφα 
που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Σηµειώνεται ότι: ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν 
θεσπισθεί  µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν 4412/2016. 

Εγγυητική συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό δεν απαιτείται. 

 

4.2.2 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 ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος µε την οποία θα αναφέρει την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία 
κατασκευάζεται το προσφερόµενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

4. Αντίγραφα(επικυρωµένα όπου απαιτείται) Πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή 
αρµόδιες υπηρεσίες που να βεβαιώνουν, εκ µέρους του Προµηθευτή, την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας, 
σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 2.3 ανωτέρω. 

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

 

4.2.3 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.  

α/α Περιγραφή Ποσότητα Τιµή  Παρατηρητήριο Τιµών (Κωδικός – Τιµή) 

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

Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν 
την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν 
εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές 
λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή 
την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 
προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

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

5. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών 

5.1 ∆ιαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών – Ανακοίνωση Τιµών 

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

5.1.1 Παραλαβή – Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς 

Η Επιτροπή συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση στις 15/06/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00π.µ., στα γραφεία 
της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιεύθυνση: 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 (πρώτα δικαιολογητικά και τεχνική κι ακολούθως οικονοµική προσφορά), σύµφωνα µε την διαδικασία που 
περιγράφεται στην παράγραφο 4.2 της παρούσης. 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. 

5.1.2. 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. 
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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. 

5.2 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η προµήθεια θα ανατεθεί µε κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή). 
 
6. Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο ∆ιαγωνισµό 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.  

7. 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) ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται. 

8. Ενστάσεις 

Η υποβολή ενστάσεων επιτρέπεται για τους λόγους και σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται 
αναλυτικά από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ147/8-8-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων ,Προµηθειών και Υπηρεσιών» 
[προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ] 

 

9. Κατακύρωση – Υπογραφή Σύµβασης 

9.1 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος, το αργότερο µε την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
του, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ανακοίνωσης, είναι ενήµερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

9.2 Σύναψη Σύµβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής 
χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16. 
Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προµηθευτή και τον προσκαλεί να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύµβασης (επισυναπτόµενο σχέδιο στο Παράρτηµα Α της παρούσας), εντός δύο (2) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) 
έτους, η οποία να καλύπτει το ποσό των 800 ευρώ,  καθώς και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
άρθρου 9.1 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή). 
Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει µόνο της 
τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: 
α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης (εφόσον προβλέπεται στην παρούσα) και  
β) σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης 
του αρµοδίου οργάνου της Αρχής. 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προµηθειών. 
Η διάρκεια της σύµβασης θα ορισθεί σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφής της.  
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10. ∆ικαίωµα Ματαίωσης ∆ιαγωνισµού 

Η Αναθέτουσα Αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 
αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 
εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 
ανάθεση αντικείµενο, 

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 

ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/2016. 

11. Παράδοση Προµήθειας 

Η παράδοση των ειδών, θα γίνει εφ’άπαξ στο Νοσοκοµείο  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 
Ν.4412/2016, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων.  

Τα έξοδα προετοιµασίας και µεταφοράς των προς προµήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον 
προµηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το αρµόδιο τµήµα του Νοσ/µείου τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα 
νωρίτερα από την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρµόδια για αυτό Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκοµείου. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των ειδών ισχύουν οι προβλεπόµενες κυρώσεις του Ν.4412/2016. 

 

 

Παραρτήµατα: 
Α: Σχέδιο Σύµβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

         1Η
 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 
          «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

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

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΠΟΣΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧ € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 
Για την προµήθεια 

«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 
Τόπος καταρτίσεως 
συµβάσεως: 

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

∆ιάρκεια σύµβασης: ∆έκα (10) ηµέρες 

 
Στην Αθήνα σήµερα την .... ……….. του έτους 2017, 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 κ. Αναστασία Μπαλασοπούλου  ∆ιοικήτρια , και το οποίο 
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 
και αφετέρου 

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

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
Ύστερα από διαγωνισµό της Φ.60/2017 ∆ιακήρυξης και την υπ΄αριθµ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (Θέµα ΧΧo, Α∆Α: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) 
Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου που κατακυρώνει την προµήθεια ή εργασία στον δεύτερο από τους 
συµβαλλόµενους, ο πρώτος αναθέτει την Προµήθεια του άρθρου 2 στον δεύτερο, που την αναλαµβάνει µε τους 
ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, µαζί µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
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 , 
που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αυτής, µαζί µε τους όρους διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Για την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας της σύµβασης, ο προµηθευτής παρέδωσε στο Γ.Ν.Α.I. εγγυητική επιστολή 800€ τηs  

………………………………………………………………………………. 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω είδη δεν παραδοθούν έγκαιρα ή και αν παραδοθούν δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης και αν η αντικατάστασή τους δεν γίνει µέσα σε τρεις ηµέρες, η προµήθεια των ειδών γίνεται από το ελεύθερο 
εµπόριο. Στην περίπτωση αυτή η επί πλέον διαφορά τιµής που πιθανόν υπάρχει βαρύνει καθ’ ολοκληρίαν τον προµηθευτή 
και η εγγύηση, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου ως ποινική ρήτρα. Οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στη διακήρυξη 
ισχύουν καθόλη την διάρκεια της σύµβασης, το ύψος τους δε συνοµολογείται ως δίκαιο και εύλογο. 
 
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα, µετά την παράδοση και την ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών ή της εργασίας και αφού προσκοµιστούν  
α) τιµολόγιο σε δύο αντίγραφα  
β) πρωτόκολλο παραλαβής και  
γ) βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 
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Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύµβαση έχει απόλυτα προσωποπαγή χαρακτήρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

18. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφ’ άπαξ. 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  τον 
Ν.4412 ΦΕΚ147/8-8-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων ,Προµηθειών και Υπηρεσιών» [προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ] 

 
Συνοµολογείται ο χαρακτήρας της συµβατικής αυτής δέσµευσης ως απόλυτα ακριβόχρονος. Ο προµηθευτής δηλώνει 
πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος ότι παραιτείται του δικαιώµατος υπαναχώρησης. 
 
Σηµειώνεται ότι η επιτροπή παραλαβής κατά περιόδους και όποτε το θεωρεί σκόπιµο, στέλνει δείγµατα στις κατά τόπους 
αρµόδιες χηµικές κλπ υπηρεσίες για έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το είδος του ελέγχου (φυσικοχηµικός έλεγχος 
κλπ). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
Αρµόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη εκτός Φ.Π.Α. 
Όλοι οι όροι του παρόντος συνοµολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόµενη δε τροποποίηση του περιεχοµένου τους 
προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο. 
Όλα τα είδη πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι σύµφωνα µε την τεχνική 
προσφορά της εταιρείας. 
 
(Πίνακας ειδών προµήθειας) 
 
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύµβασης οι δύο συµβαλλόµενοι υπογράφουν τρία όµοια πρωτότυπα αυτής. 
Από τα τρία πρωτότυπα τα δύο κατατίθενται στο αρµόδιο Τµήµα του Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο λαµβάνει σαν διπλότυπο ο 
προµηθευτής. 
Για ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν τα αναγραφόµενα στην υπ’ αρ. Φ60/2017 ∆ιακήρυξη του 
σχετικού διαγωνισµού, τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
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