
Σελίδα 1 

 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ 
 

11ΗΗ
  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  

∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ--ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ 

ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ 

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 23.12.2014 

Τ.Κ.: 115 27  

Πληροφορίες: Ι. Βαλσαµή Αρ. ∆ιακήρυξης: Φ406/14 

Τηλέφωνο:  213 208 8750 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Φαξ:  213 208 8530   

Email: ibalsami@hippocratio.gr   

 

ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 

Τεχνικών Υπηρεσιών (CPV 71240000-2) µε αντικείµενο την υπαγωγή αυθαίρετων 
κατασκευών σε κτίρια και εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΝΠ∆∆) στις ρυθµίσεις του Ν.4178/2013, προυπ/σας δαπάνης 
30.750,00€ συµπ/νου ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή» 

 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ 

ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ   Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
∆ιοικητική – Οικονοµική Υπηρεσία 
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού / Τµήµα Προµηθειών 

ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ Τεχνικές Υπηρεσίες  
ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ  CCPPVV 71240000-2 (CPV:71240000-2, Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, µηχανικού και 

τεχνικού γραφείου) 

ΕΕΙΙ∆∆ΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ Πρόχειρος διαγωνισµός 
ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ Χαµηλότερη τιµή 

∆∆ΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ Από υπογραφής σύµβασης εως 08.02.2015 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ €30.750,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΗΗΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ 

ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ 
02.01.2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πµ 

ΤΤΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ   Βασ. Σοφίας 114, Τµήµα Γραµµατείας/Γραφείο Πρωτοκόλλου 

ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ 02.01.2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µµ 

∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ 
www.hippocratio.gr �Γραφείο Προµηθειών�∆ιαγωνισµοί–∆ιαπραγµατεύσεις 

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΥΥΠΠΟΟ Ναυτεµπορική, Χρηµατιστήριο, ∆ηµοκρατία 

 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/08.08.13), «Αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης – περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 
2. Το α. 1 του Ν. 4030/2011 (249Α΄) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών 
και λοιπές διατάξεις». 
3. Το α. 4 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α) «Νέος οικοδοµικός κανονισµός» όπως αντικαταστάθηκε µε το 
α.48 του Ν.4178/2013. 
4. Το α. 5 του Ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308Α) «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων». 
5. Τα α. 22 και 23 του Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/10.12.1985) «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός». 
6. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες διατάξεις»  
7. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µµεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011).  
8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  
9. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και Άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει. 
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10. Το Ν.3867/2010 ά.27 παρ.11 (ΦΕΚ 128/Α΄/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση 
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών.» 

11. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
12. 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. 
13. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
14. Το Ν.2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων 
υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
15. Το Ν.2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
16. Το ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
17. Το ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α΄/09.03.1999) όπως ισχύει. 
18. Το ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού , Ελέγχου ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
19. Το ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» όπως ισχύει. 
20. Το α. 24 του ν.2198/1994 σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο εισόδηµα από 
εµπορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ 43/Α’/22.03.1994).  
21. Tο Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010).  
22. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει. 
23. Την υπ. αρ. ΑΠ: 2024709/601/0026/08.04.1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός 
των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και υπηρεσίες» (ΦΕΚ 
431/Β/07.05.1998). 
24. Την µε αριθµ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».  
25. Την υπ. αρ. 33325/17.10.14 Εγκύκλιο της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 
26. Το υπ. αρ. 21838/05.12.14 υπηρεσιακό έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικού. 
27. Το υπ. αρ. 40472/16.12.2014 έγγραφο της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 
28. Την υπ’ αριθ. 46/18.12.2014 (Θέµα 29ο) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω πρόχειρου ∆ιαγωνισµού (Α∆Α: ΩΡ1Η4690ΩΣ-9ΟΓ). 
29. Την υπ. αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 118213/19.12.2013 (ΦΕΚ 649/ΥΟ∆∆/30.12.13) Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας σχετικά µε το διορισµό της Καρά Μαρίας ως ∆ιοικήτριας στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρµοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 
30. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 
31. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του 
ποσού των 30.750,00€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον 
Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και συγκεκριµένα τον ΚΑΕ 419, 
σύµφωνα µε την υπ. αρ. 2242/23.12.14 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: ΒΤΓΒ4690ΩΣ-Ο3Τ). 
 

ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ 

 

1. Τον υπ. αρ. Φ406/14 Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την 
ανάδειξη Αναδόχου/χων παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών (CPV 71240000-2) µε αντικείµενο την υπαγωγή 
αυθαίρετων κατασκευών σε κτίρια και εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»( ΝΠ∆∆) στις ρυθµίσεις του Ν.4178/2013. 
 
2. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ (30.7500,00€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη του έργου θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου κι ειδικότερα τον ΚΑΕ 419. 
 
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. 
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5. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 02.01.15, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 11:00πµ 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 02.01.15, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 12:00πµ στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο», 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, ΤΚ: 115 27, Αθήνα, 1ος όροφος, ενώπιον 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 
 δ) Κοινοπραξίες 

 

8. Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, 
βασιζόµενη στο κριτήριο της χαµηλότερης τιµής. 

 

 

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

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 
- ∆ιακήρυξη και Παραρτήµατα 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή: 
- Τµήµα Προµηθειών 
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∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ 

του υπ. αρ. Φ406/14 Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Τεχνικών 
Υπηρεσιών (CPV 71240000-2) µε αντικείµενο την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών σε 
κτίρια και εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»(ΝΠ∆∆) στις ρυθµίσεις του Ν.4178/2013, προυπ/σας δαπάνης 30.750,00€ 
συµπ/νου ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή» 

 

1. Αντικείµενο του Έργου 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει για τις ανάγκες του πρόχειρο διαγωνισµό 
για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών (CPV 71240000-2, Υπηρεσίες 
αρχιτέκτονα, µηχανικού και τεχνικού γραφείου) µε αντικείµενο την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών σε 
κτίρια και εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»( ΝΠ∆∆) στις 
ρυθµίσεις του Ν.4178/2013, προυπ/σας δαπάνης 30.750,00€ συµπ/νου ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης 
την χαµηλότερη τιµή. 

 

2. Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπηρεσιών 

2.1 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών 

2.1.1 Απαιτούµενα Προσόντα 

Προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι η συγκρότηση πλήρους οµάδας, απαρτιζόµενης από τις 
ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και ολοκληρωµένη εκπόνηση της υπηρεσίας. 

1) Ο/οι υποψήφιος/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά 
(επικυρωµένα αντίγραφα) που να τεκµηριώνουν ότι διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα: 

α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ή πανεπιστηµιακής σχολής Ανωτάτου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το 
αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες (Μηχανικός, Αρχιτέκτονας, Τοπογράφος) 
και 

β) άδεια άσκησης επαγγέλµατος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας 
(Τ.Ε.Ε.), µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα παροχής των κατωτέρω υπηρεσιών σύµφωνα µε τα 
επαγγελµατικά τους δικαιώµατα.  

2) Επιπλέον, θα συνεκτιµηθούν στοιχεία που αποδεικνύουν προηγούµενη αντίστοιχη εµπειρία σε 
ανάλογες εκτάσεις ακινήτων του δηµοσίου, η οποία θα πιστοποιείται µε την κατοχή µελετητικών 
πτυχίων καθώς και την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα δηλώνονται αναλυτικά αντίστοιχες 
αναληφθείσες υπηρεσίες σε δηµόσια κτήρια.  

Σε περίπτωση ενώσεων εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά το σύνολο των ανωτέρω 

δικαιολογητικών θα κατατίθεται για κάθε µέλος της ένωσης χωριστά. 

Κάθε διαγωνιζόµενος θα συµµετέχει σε ένα µόνο σχήµα. 

 

2.1.2 Τεχνικές Προδιαγραφές - Παραδοτέα 

Με το Ν. 4178/2013 «Αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης – περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 174), ρυθµίζονται -µεταξύ άλλων- και οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε 
κτίρια και εγκαταστάσεις που στεγάζουν υπηρεσίες των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που 
ανήκουν στο ∆ηµόσιο, και τα οποία εποπτεύονται από το Κράτος και επιχορηγούνται από τον τακτικό 
προϋπολογισµό. Η προθεσµία της ρύθµισης αυτής «…λήγει µε την πάροδο δεκαοκτώ (18) µηνών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος (Νόµου)» (α. 28), όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία προκήρυξης του 
διαγωνισµού, δηλαδή στις 08.02.2015. 
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Κατ΄εξαίρεση, η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθµίσεις του Νόµου, γίνεται ατελώς, ήτοι χωρίς να 
καταβάλλεται παράβολο και ειδικό πρόστιµο (α. 16), µετά όµως από την υποβολή αίτησης και την 

συνυποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος και τεχνικής έκθεσης µηχανικού. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του αναδόχου θα αφορούν τόσο : 

(α) στο κεντρικό συγκρότηµα κτιρίων επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114 (∆ιατηρητέο, 8όροφο-κτίριο, 
4όροφο-κτίριο, 2όροφο-κτίριο, Ιερός Ναός) όσο και  

(β) στο Παράρτηµα επί της Λεωφ. Β. Σοφίας 108 και θα περιλαµβάνουν:  

 i. Τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν στην αυθαίρετη κατασκευή ή στην 
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης καθώς και  

 ii. Την µέριµνα για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του 
ν.4178/2013 (βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας υπαγωγής) κι ενδεικτικά: 

a) Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτηµένου αρµόδιου µηχανικού µε την περιγραφή της αυθαίρετης 
κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης.  

b) Σύνταξη αναλυτικού διαγράµµατος δόµησης σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ µε 
φωτογραφική τεκµηρίωση. 

c) Τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο αποτυπώνονται τα µεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής.  
d) Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.  
e) Σχεδίαση κατακόρυφων τοµών όλων των κτιρίων όπου θα επισηµαίνονται επί αυτών οι 

αυθαίρετες κατασκευές.  
f) Αποτύπωση όλων των ορόφων (εκτελείται αυτή την στιγµή από τους Μηχανικούς της Υ.Πε.) 

και επισήµανση επί αυτών των αυθαιρέτων κατασκευών (υποχρέωση του Αναδόχου). 
g) Σύνταξη τεχνικής έκθεσης µε αναλυτική περιγραφή ιστορικού κατασκευής των κτιρίων και των 

αυθαίρετων κατασκευών. 
h) ∆ηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες (που θα αναζητηθούν από τον µειοδότη), από τα οποία 

αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.  
i) Κάθε άλλη ενέργεια και τεχνική διαδικασία που απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία ώστε να 

γίνει η υπαγωγή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 4178/2013. 

∆εν περιλαµβάνονται οι µελέτες στατικής επάρκειας και η τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού για τον 
ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, για τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν εντός προθεσµίας πέντε (5) µηνών 
από την ηµεροµηνία υπαγωγής και πριν την συµπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου/ων (υποχρεωτική 
έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίων του ν.3843/2010).  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει µαζί µε την προσφορά του οποιαδήποτε άλλη 
παρατήρηση ή πράξη θεωρεί απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. 

 

3. Πλαίσιο Υλοποίησης της Προµήθειας 

3.1 ∆ιάρκεια Έργου 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι από οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισµού εως 
πιστοποιηµένης ολοκλήρωσης της διαδικασίας της υπαγωγής και πάντως µέχρι την πάροδο της 
προθεσµίας του α.28 του Ν. 4178/2013, όπως εκάστοτε ισχύει. 

3.2 Προϋπολογισµός της Προµήθειας και Τρόπος Πληρωµής Αναδόχου 

O συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος ∆ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων και 
επτακοσίων πενήντα ευρώ (30.750,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη 
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου κι ειδικότερα τον ΚΑΕ 419.  

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισµού της προµήθειας, περιλαµβάνεται το σύνολο των 
προβλεποµένων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου 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: 
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i. Μ.Τ.Π.Υ.: 1,5% 

ii. Χαρτ/µο & Ο.Γ.Α. (Μ.Τ.Π.Υ.): 0,024% 

iii. Ε.Α.Α.: 0,10% 

iv. Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 

v. Φόρος : 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.  

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 από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
www.hippocratio.gr, στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ µε Α∆Α: …………..…… και 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) www.eprocurement.gov.gr/ µε 
Α∆ΑΜ: ................. 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύτηκε στις 24.12.14 στις εφηµερίδες Ναυτεµπορική, Χρηµατιστήριο 
και ∆ηµοκρατία. 

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. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά µε το τεύχος της προκήρυξης και τη διαδικασία του παρόντος 
διαγωνισµού, παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών τηλ: 213 2088750, Φαξ: 213 2088530, email: 
ibalsami@hippocratio.gr. 

 

4.4 ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

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

Απαιτείται η επίσκεψη του υποψήφιου µειοδότη στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Λεωφ Βασ. Σοφίας 
114, ΤΚ: 115 27 Αθήνα) και η χορήγηση βεβαίωσης από την Τεχνική Υπηρεσία προκειµένου να είναι 
έγκυρη η συµµετοχή του στον διαγωνισµό. 
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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 02.01.2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πµ 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 των προκηρυχθέντων ειδών/έργων/υπηρεσιών. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

5.2 Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του 
υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισµού. Ειδικότερα: 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

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

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

∆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: 

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

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

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

επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 
και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν τελούν σε κάποια, από τις 
αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κατάσταση.  

iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007. 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών 
προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

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

5.2.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

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

Συνυποβάλλονται επικυρωµένα αντίγραφα των πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την κατοχή των 
απαιτούµενων προσόντων και εµπειρίας, όπως αυτά έχουν οριστεί στα ανωτέρω επιµέρους κεφάλαια της 
παρούσας. 

Επίσης συνυποβάλλουν επικυρωµένα φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσηµα 
γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες που να βεβαιώνουν, εκ µέρους του Προµηθευτή, την 
τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας. 
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Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση 
αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 
προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής. 

 

5.2.3 Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

Η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα θα αποτελείται από ένα (1) Πίνακα Οικονοµικής 

Προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται κατωτέρω.  

Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 
α/α Περιγραφή 

υπηρεσίας 
Ποσότητα Κόστος χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (%) 

Μονάδα Τιµή µονάδος (€) 

1. Εκπόνηση 
τοπογραφικού 
διαγράµµατος 
ιδιοκτησίας 
ΓΝΑΙ 

    

2. Τεχνική 
έκθεση 

    

3.      
      

 

Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη/υπηρεσίες 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. 

Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 

α) Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 

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

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

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

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

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

 

6. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών 

6.1 ∆ιαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών – Ανακοίνωση Τιµών 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη. 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  02.01.2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00µµ, 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 (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονοµική προσφορά). Μονογράφονται 
δε από τα µέλη της Επιτροπής οι σελίδες των εγγράφων των ως άνω φακέλων. 

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

 

6.1.2. Αξιολόγηση Φακέλων Προσφοράς 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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 Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η προµήθεια θα ανατεθεί µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.  

 

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 «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄).  

10. Κατακύρωση – Υπογραφή Σύµβασης 

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

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

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 
(Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 6 του Π∆ 118/2007, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π∆ 118/2007.  

Στον προµηθευτή που θα κατακυρωθεί ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. του Νοσ/µείου το είδος/υπηρεσία 
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 τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης (επισυναπτόµενο σχέδιο 

στο Παράρτηµα Α της παρούσας). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο 
κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
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Η σύµβαση θα υπογραφεί από τον νόµιµο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Προµηθευτή/Αναδόχου ή 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο και θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος, το αργότερο µε την υπογραφή της σύµβασης, να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (επισυναπτόµενο Υπόδειγµα στο Παράρτηµα 

Β της παρούσας) η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των 
ειδών, που θα προσδιοριστεί κατά προσέγγιση κατά την κατακύρωση, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η 
απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου ενεργείται µε επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής στον Ανάδοχο, µετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της Προµήθειας/Έργου. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07). 

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

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισµού έως πιστοποιηµένης 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας της υπαγωγής και πάντως µέχρι την πάροδο της προθεσµίας του α. 28 του 
ν.4178/13, δηλαδή στις 08.02.2015. 

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. 150 Α). 

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

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

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

 

12. Παράδοση Προµήθειας/Έργου 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, 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.  

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειµένου, θα γίνει από ειδική επιτροπή που θα ορισθεί µε 
απόφαση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου. Τυχόν παραδοτέα υποβάλλονται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
υποχρεούται να συντάσσει πρακτικό πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης των όρων της συναφθείσας 
σύµβασης. 

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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Παράρτηµα Α 

Σχέδιο Σύµβασης 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

                  11ΗΗ
  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ   

                    ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»» 
 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114  

Τ.Κ.: 115 27  

 

 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ 

 

ΠΠΟΟΣΣΟΟΥΥ  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  €€  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΦΦΠΠΑΑ 

 

Για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 

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

 

Αφενός 

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

 

και αφετέρου 

Το φυσικό πρόσωπο/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, σύµφωνα µε το ............. και η 
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», 

 

Συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: 

 

Ύστερα από πρόχειρο διαγωνισµό της Φ.ΧΧΧ/14 ∆ιακήρυξης και την υπ΄ αριθµ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (Θέµα ΧΧo, 
Α∆Α: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου που κατακυρώνει την προµήθεια/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 

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

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Οι παραδόσεις των ειδών/υπηρεσιών 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. 
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/υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι 
σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά της εταιρείας. 
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύµβασης οι δύο συµβαλλόµενοι υπογράφουν τέσσερα (4) όµοια 
πρωτότυπα αυτής. 
Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα τα τρία (3) κατατίθενται στο αρµόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο 
λαµβάνει σαν διπλότυπο ο προµηθευτής. 
Για ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν τα αναγραφόµενα στην υπ’ αρ.Φ.ΧΧΧ/14 
∆ιακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού, τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε 
ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν. 

 

 

 

 

 

 

ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ 

 

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ..  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»» ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟ 

 

 

 

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΡΡΑΑ 

∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗΣΣ 
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Παράρτηµα Β 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα.................................................................................................................. 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία Έκδοσης.......................... 
      ΕURO................................................. 

 

 

       ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”     
       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ.............................EURO.................……………………….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των EURO-----------------------------------------(και ολογράφως )-------------------------------------------
------------------------------------------------------------στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, 
υπέρ της 
Εταιρείας...................................................…………………...∆/ΝΣΗ........................................................
................................................................για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό--
------------ σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας  για την προµήθεια -----------------------------------------------
-----------(αρ.∆ιακ/ξης ---------------) προς κάλυψη αναγκών του--------------------------------------------------
----- και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ---------------ΕΥΡΩ αυτής . 

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

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

Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο της παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι της επιστροφής της σ΄ 
εµάς ,οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 

 

14PROC002501362 2014-12-23

ΑΔΑ: 61ΦΡ4690ΩΣ-3ΓΛ


		2014-12-23T12:58:04+0200
	Athens




