
Σελίδα 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 03/06/2016 
Τ.Κ.: 115 27   
Πληροφορίες: Ε. Κορµπάκη  
Τηλέφωνο:  213 208 8474 Αρ. ∆ιακήρυξης: Φ46/2016 
Φαξ:  213 208 8716  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Email: promithiesi@hippocratio.gr   
 
ΘΕΜΑ: “∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια  νωπών οπωρολαχανικών 
,CPV03222000-3 , για έξι (6) µήνες , προϋπ/σας δαπάνης 44.997,15€ συµπ/νου ΦΠΑ, κι 
εως εξάντλησης της συµβατικής ποσότητας µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης. 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

∆ιοικητική – Οικονοµική Υπηρεσία 
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού 
Τµήµα Προµηθειών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Νωπά οπωρολαχανικά 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV CPV 03222000-3 Νωπά οπωρολαχανικά 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόµιµα 

διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης λιανικής τιµής πώλησης του δελτίου 
τιµών του αρµόδιου τµήµατος της Περιφέρειας Αττικής 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Έξι (6) µήνες  από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µέχρι 
εξαντλήσεως της συµβατικής ποσότητας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 44.997,15€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ Όχι 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

.22/6/2016, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00πµ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22/62016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00µµ. 
ΤΟΠΟΣΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τµήµα Γραµµατείας/Πρωτόκολλο 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
www.hippocratio.gr�Γραφείο Προµηθειών�∆ιαγωνισµοί–∆ιαπραγµατεύσεις 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Το α. 93 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21Α΄/21.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις». 
2. Τα άρθρα 139, 157 και 201 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (Α' 160), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
3. 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.» 
4. 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». 
5. 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». 
6. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29.05.13) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες ∆ιατάξεις». 
7. Το α. 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 (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.» 
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8. 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. 
9. Το α. 13 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/ 14.02.2006) «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής 
Στρατηγικής - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 
10. Το 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. 
11. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
12. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
13. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων….. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
14. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
15. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
16. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει. 
17. Το Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 
138/Α΄/05.06.2003). 
18. Την υπ. αρ. 5108/22.12.2015 (ΦΕΚ 3008 Β’) Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά µε την 
«Παράταση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010 και των 
Προγραµµάτων Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.ΠΥ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 2012, 2013 
και 2014».  
19. 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».  
20. Την υπ. αρ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, 
κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95». 
21. Την υπ. αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ 431/Β/07.05.1998) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών «Καθορισµός των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και 
υπηρεσίες». 
22. Την υπ’ αριθµ. 5804/04.12.14 (Β΄ 3261) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, που αφορά στην έγκριση του Προγράµµατος Προµηθειών, 
Υπηρεσιών και Φαρµάκων, έτους 2014.  
23. Την υπ. αρ 6484/30.12.2014 (Β΄3693) Υπουργική Απόφαση «Ορισµός Φορέων διενέργειας για την 
υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, 
πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των 
διαγωνισµών − Παράταση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 
2010,2011 και 2013.» 
24. Την υπ. αρ. 9944 /12.03.15(Α∆Α: ΨΟΦΟ469Η26-Η6Τ) Απόφαση της 1ης ΥΠΕ Αττικής «Ορισµός 
Φορέων διενέργειας διαγωνισµών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ.Φ 2014 αναφορικά µε την κάλυψη των 
αναγκών ΦΠΥΥΚΑ τα οποία υπάγονται στη ∆ιοίκηση 1ης Υ.ΠΕ Αττικής». 
25. Την υπ. αρ. 5805/08.08.2012 (Β΄2309) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισµός Φορέων 

διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 
2012, πιστώσεις 2012 κ' 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την 
διεξαγωγή των διαγωνισµών». 
26. Την υπ. αρ. 11081/14.12.2011 (Β΄2957) Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Έγκριση συγκρότησης 
συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισµών, των Φορέων του άρθρου 9παράγραφος 1 του Ν. 
3580/07». 
27. Την υπ. αρ. 11/05.01.2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ σχετικά µε την «ενσωµάτωση σε ενιαίο κείµενο της 

διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων - Ανάρτηση στον ιστότοπο της Επιτροπής 
Προµηθειών Υγείας (εγκύκλιοι) αποσπάσµατος της απόφασης της Ολοµέλειάς της που ελήφθη κατά την 
υπ΄αριθµ. 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέµα 6ο) και δηµοσιεύθηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στις 15.12.2015 
(Α∆Α Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι), µε την οποία εγκρίθηκε εγκύκλιος µε το ως άνω περιεχόµενο». 
28. Τις υπ.αρ. 43/04.12.2014 (Θέµα 15ο) και 1/15.01.2015 (θέµα 12ο) Αποφάσεις του ∆Σ σχετικά µε την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
29. Τα υπ. αρ. 5195/8-4-2016 πρακτικά σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών της αρµόδιας Επιτροπής οι 
οποίες  αναρτήθηκαν για δηµόσια διαβούλευση  και δεν προέκυψαν παρατηρήσεις. 
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30. Την υπ. αρ. 13/20.04.16 (θέµα 23ο) (Α∆Α: ΩΕΥΦ4690ΩΣ-ΝΝΝ) Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την 
έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια  νωπών οπωρολαχανικών (Φ46/2016) 
31. 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. 
32. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του 
ποσού των44.997,15 € και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου 
Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», σύµφωνα µε την υπ. αρ. 1041/31-5-2016 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(Α∆Α:6ΡΥΗ4690ΩΣ-Σ4Σ). 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1. Τον υπ. αρ. Φ46/2016 Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών 

για την προµήθεια  νωπών οπωρολαχανικών ,CPV03222000-3 , για έξι (6) µήνες , 

προϋπ/σας δαπάνης 44.997,15€ συµπ/νου ΦΠΑ, κι έως εξάντλησης της συµβατικής 

ποσότητας µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί 

της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης λιανικής τιµής πώλησης του δελτίου τιµών του αρµόδιου 

τµήµατος της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων 

χιλιάδων ενεακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών  (44.997,15€), 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου. 

3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στην 

επισυναπτόµενη ∆ιακήρυξη 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 ∆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. 

5. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 22-6-2016, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 09:00πµ 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 22-6-2016, ηµέρα Τετάρτη και 

ώρα 10:00πµ  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 και τις προϋποθέσεις της 

∆ιακήρυξης: 

 α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

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

 γ) Συνεταιρισµοί 
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 δ) Κοινοπραξίες 

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 του µεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης από το αρµόδιο τµήµα της Περιφέρειας Αττικής Μέσης 

Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού. 

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

δηµοσίου, όπως αυτές ισχύουν. 

 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 
- ∆ιακήρυξη και Παραρτήµατα 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
- Τµήµα Προµηθειών 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. Φ46/2016 

«ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΩΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (CPV: 03222000-3)ΓΙΑ 

ΕΞΙ(6) ΜΗΝΕΣ  ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 44.997,15€ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ. 

 
1 Αντικείµενο της Προµήθειας 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει για τις ανάγκες του πρόχειρο διαγωνισµό, 
µε την κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών, για την προµήθεια νωπών οπωρολαχανικών  
(CPV: 03222000-3), για έξι (6) µήνες  κι εως εξάντλησης της συµβατικής ποσότητας, µε κριτήριο 
κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης 
και πιστοποιούµενης από το αρµόδιο τµήµα της Περιφέρειας Αττικής Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του 
είδους κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού. 

2. Ποσοτικές και Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών 

2.1 Ζητούµενα Είδη 

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

 

Α/Α 
ΚΩ∆. 
ΓΝΑΙ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΤΧ001 
αγγούρια 

ΤΕΜ. 9.000,00 2.250,00 

2 ΤΜ025 
άνιθος 

ΤΕΜ. 120 36,00 

3 ΤΦ002 
αχλάδια 

kgr 600 774,00 

4 ΤΦ003 
βερύκοκα 

kgr 300 537,00 

5 ΤΧ107 
βλήτα 

kgr 500 620,00 

6 ΤΧ025 
καρότα 

kgr 1.000 580,00 

7 ΤΦ007 
κεράσια 

kgr 400 596,00 

8 ΤΧ035 
κολοκυθάκια 

kgr 2.000 1.560,00 

9 ΤΧ040 
κουνουπίδι 

kgr 200 228,00 

10 ΤΧ045 

κρεµµύδια 
ξερά kgr 1500 1.200,00 

12 ΤΧ055 
λάχανο 

kgr 1000 400,00 

13 ΤΦ010 
λεµόνια 

kgr 3.500 2.310,00 

14 ΤΜ030 
µαϊντανός 

ΤΕΜ. 500 115,00 

15 ΤΦ019 
µανταρίνια 

kgr 1000 900,00 

16 ΤΧ065 
µαρούλι 

ΤΕΜ. 800 280,00 

17 ΤΧ071 

µελιτζάνες 
τσακώνικες kgr 250 272,50 

18 ΤΧΟ70 

µελιτζάνες 
φλάσκες kgr 200 218,00 

19 ΤΦ011 
µήλα 

kgr 7000 6.650,00 

20 ΤΦ004 
µπανάνα 

kgr 500 635,00 
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21 ΤΧ041 
µπρόκολο 

kgr 300 522,00 

22 ΤΦΟ12 
νεκταρίνια 

kgr 600 420,00 

23 ΤΑ056 
πατάτες 

kgr 23000 13.570,00 

24 ΤΦ014 
πεπόνι 

kgr 3000 3.270,00 

25 ΤΧ095 
πιπεριές  

kgr 80 99,20 

26 ΤΦ020 
πορτοκάλια 

kgr 1000 450,00 

27 ΤΧ105 
ραδίκια 

kgr 400 396,00 

28 ΤΦ015 
ροδάκινα 

kgr 2300 2.277,00 

29 ΤΧ120 
σέληνα 

ΤΕΜ. 125 128,75 

30 ΤΧ125 
σκόρδα 

ΤΕΜ. 250 75,00 

31 ΤΧ130 

σπανάκι 
νωπό kgr 430 812,70 

32 ΤΦ016 
σταφύλια 

kgr 800 1.120,00 

33 ΤΧ085 

τοµάτες α' 
ποιότητος kgr 1500 1.695,00 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 44.997,15 

 

2.2 Τεχνικές Προδιαγραφές νωπά οπωρολαχανικά  

1. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευµένου φορέα για την ορΘή λειτουργία 
συστήµατος ανάλυσης κινδύνων κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση µη 
προσκόµισης. 

2. Τα χορηγούµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του “Κώδικα Τροφίµων και Ποτών” και 
αντικειµένων κοινής χρήσεως και τις Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Επίσης, τα χορηγούµενα είδη θα είναι 
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα δελτία παραγγελίας του Νοσοκοµείου. 

3. Τα χορηγούµενα είδη θα φέρουν ακριβή προσδιορισµό των χαρακτηριστικών στοιχείων, ποιότητας, 
κατηγορίας, προέλευσης, καθώς και κάθε ιδιαίτερου χαρακτηριστικού γνωρίσµατος. 

4. Η µεταφορά των προιόντων να γίνεται µε καθαρά καια πολυµασµένα µεταφορικά µέσα, κλειστού 
τύπου και να πληροί τους όρους του “Κώδικα Τροφίµων και Ποτών” και τις ισχύουσες Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις. 

5. Απαγορεύεται η παραλαβή ακατάλληλων προς βρώση προιόντων (ουσιώδης µακροσκοπικές 
αλλοιώσεις, παρουσία εντόµων ή ξένων σηµάτων). 

6. Έλεγχος µακροσκοπικός-χηµικός-µικροβιολογικός. 

 

2.3 Ειδικοί Όροι 

 Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να φέρουν σήµανση πιστότητας CE. Οι συµµετέχοντες 
συνυποβάλλουν υποχρεωτικά µαζί µε την τεχνική τους προσφορά πιστοποιητικά 
κοινοποιηµένων Οργανισµών, δηλώσεις συµµόρφωσης, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη 
καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφεροµένων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 
Απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του 
προµηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και 
ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.), τα οποία να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή 
πρότυπα (π.χ. HACCP, ISO 22000/2005). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα 
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη 
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∆ιαπίστευση (EuropeanCooperationforAccreditation − EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης 
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Οι εταιρείες των υπό προµήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις 
απαιτήσεις της υπ. αρ. ∆Υ8δ/1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.04) Υπουργικής απόφασης «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 
 Τα προσφερόµενα προϊόντα απαιτείται να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους νόµους της 
Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας και να πληρούν, όπου επιβάλλεται, τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (άδεια από Ε.Ο.Φ., ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ κ.λπ.). 
 

3. Πλαίσιο Υλοποίησης της Προµήθειας 

3.1 ∆ιάρκεια Προµήθειας 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξι (6) 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 ∆ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων 
χιλιάδων ενεακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών  (44.997,15) 
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)  Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.: 0,10% 

β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 

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

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

 

4. Γενικά περί του ∆ιαγωνισµού 

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 ∆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. 

4.3 ∆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. 
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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 Κορµπάκη Ελένη, τηλ: 213 2088474, φαξ: 213 
2088716, email:promithies@hippocratio.gr. 

 

4.4 ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

∆ικαίωµα 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 ∆ιακήρυξης. 

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 22.06.2016, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00πµ 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 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 σ΄ 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 για όλα τα είδη ή 
για κάθε είδος χωριστά. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

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. «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.  
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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 ∆ικαιολογητικών 

Στον «ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 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: 

α/α Περιγραφή ∆ικαιολογητικών 
1. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι 

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1 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. 
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- ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

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

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

- Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου 
και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για 
νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο 
είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του 
οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα. 

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

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

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

κατακύρωσης. 
- ∆ηλώνεται επίσης η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 

παρ.1 Π∆ 118/07). 
3. Για τις Ενώσεις προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

• Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για κάθε µέλος της ένωσης 

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

4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον απαιτείται από την ∆ιακήρυξη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.∆. 118/07. 

 

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 ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του.  
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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. 

Οι συµµετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά µαζί µε την τεχνική τους προσφορά, επί ποινή 
απόρριψης, βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας του συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και 
καθορισµού των κρίσιµων σηµείων ελέγχου (σύστηµα ΗACCP) της εταιρείας παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, 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. 

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.  

 

 

 

α/α Περιγραφή Ποσότητα Ποσοστό 
έκπτωσης 

(%) 

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). 

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. 
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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. 

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. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών 

6.1 ∆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.  

6.1.1 Παραλαβή – Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς 

Η Επιτροπή συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση στις 22.06.2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πµ, 
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 δικαιολογητικάκαι τεχνική κι ακολούθωςοικονοµική 
προσφορά), σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 6.1.2 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. 

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, 
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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 το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης από το αρµόδιο τµήµα της Περιφέρειας 
Αττικής Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού. 
 
Εφόσον διαπιστωθούν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές για οποιοδήποτε είδος, η επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού – και εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό – δύναται να κατανείµει την προµήθεια 
µεταξύ περισσότερων µειοδοτών (βάσει του άρθρου 21, παρ. β του ΚΠ∆ 118/2007). 
 

7. 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.  

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) ∆εν 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 
«ΚανονισµόςΠροµηθειών∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄).  

10. Κατακύρωση – Υπογραφή Σύµβασης 

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

Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της τιµής του 
µειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα 
ποσότητα που αναφέρεται άρθρο 2 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. 

Στον προµηθευτή που θα κατακυρωθεί ύστερα από απόφαση του ∆.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 πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
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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 
προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

(α) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (επισυναπτόµενο Υπόδειγµα στο 
Παράρτηµα Β της παρούσας) η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας των ειδών, 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. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 

 (β) 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. 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο 
προοίµιο της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας 
προκήρυξης, κι ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.∆. 118/07 περί προµηθειών. 

Η διάρκεια της σύµβασης θα ορισθεί για έξι (6) µήνες  από της υπογραφής της και µέχρι 
εξάντλησης των συµβατικών ποσοτήτων.  

Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συµβάσεων σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, η 
σύµβαση του παρόντος ∆ιαγωνισµού παύει αυτοµάτως να ισχύει. 

 

11. ∆ικαίωµα Ματαίωσης ∆ιαγωνισµού 

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

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

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

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

 (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 ∆ιατροφής (αποθήκη τροφίµων) του 
Νοσοκοµείου σύµφωνα µε τις ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά 
την απόλυτη κρίση του, εντός του προβλεποµένου από την σύµβαση χρόνου, ο οποίος και θα 
αναφέρεται στην προσφορά. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆ 118/07, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου για την 
επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων.  

Τα έξοδα προετοιµασίας και µεταφοράς των προς προµήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα 
επιβαρύνουν τον προµηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια. 
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Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και 
πιστοποιούµενης σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών - από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, τ α τ ι µο λ ό γ ι α θ α σ 
υ ν ο δε ύ ο ν τ α ι  α π ό  τ α  η µ ε ρ ή σ ι α  δ ε λ τί α  π ι σ τ ο π ο ί η σ η ς  Μέσης Λιανικής Τιµής 
πώλησης του είδους. 

Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαµβάνεται στη µέση λιανική τιµή, θα αφαιρείται µε εσωτερική αφαίρεση, στη 
συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον 
πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι νόµιµες κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές 
µετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών τουΝοσ/µείου τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος. 

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

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

 

 

 

 Παραρτήµατα: 
 Α: Σχέδιο Σύµβασης 
 Β: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ∆ΙΟΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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: 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 τον κ.Νικόλαο Τουρούτσικα 
Αναπληρωτή ∆ιοικητή, 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.ΧΧΧ/2016 ∆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 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 ……………………... 
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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. 
 
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. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τµηµατικά. Σε περίπτωση που τα είδη της παρούσας σύµβασης δεν 
παραδοθούν ή αν παραδοθούν, χωρίς να πληρούν τους όρους της παρούσας, εφαρµόζονται οι σχετικές 
διατάξεις της διακήρυξης και του Π.∆. 118/2007. 
 
Ο προµηθευτής οφείλει να παραδίδει στο Νοσοκοµείο εντός 48 ωρών από την ηµέρα παραγγελίας, τις 
ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται (εγγράφως, προφορικά ή τηλεφωνικά) µε δική του 
ευθύνη, δικά του µέσα και δικές του δαπάνες, µέσα στις αποθήκες της ∆ιαχείρισης του Νοσοκοµείου. 
 
Συνοµολογείται ο χαρακτήρας της συµβατικής αυτής δέσµευσης ως απόλυτα ακριβόχρονος. Ο 
προµηθευτής δηλώνει πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος ότι παραιτείται του δικαιώµατος 
υπαναχώρησης. 
 
Σηµειώνεται ότι η επιτροπή παραλαβής κατά περιόδους και όποτε το θεωρεί σκόπιµο, στέλνει δείγµατα 
στις κατά τόπους αρµόδιες χηµικές κλπ υπηρεσίες για έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το είδος του 
ελέγχου (φυσικοχηµικός έλεγχος κλπ). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
Αρµόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη εκτός 
Φ.Π.Α. 
Όλοι οι όροι του παρόντος συνοµολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόµενη δε τροποποίηση του 
περιεχοµένου τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο. 
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 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. 
Φ.ΧΧΧΧ/2016 ∆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 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 
ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 
 

……………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗΣΚΑΛΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 

Εκδότης   ……………………………….. 
(Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) 

 
Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 

 
Προς:  Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

      Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, 115 27 Αθήνα 
 
Εγγύησή µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ2 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..3 
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..4/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος5 
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....…. ηµέρες6 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης7) 
ή 
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την 
Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε8. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           

2
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

3
Όπως υποσηµείωση 1. 

4
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύµβαση.  
5
Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ118/2007. 

6
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

7
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 

είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 
διακήρυξη. 
8
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 
εγγυητική επιστολή. 


