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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

1Η
 Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΤΠΗΡΔΙΑ 
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

 

Σαρ. Γ/λζε: Βαζ. νθίαο 114 Αζήλα,  27/06/2017 
Σ.Κ.: 115 27 Αξ. πξση. 9941 
Πιεξνθνξίεο: Γ. Παξαζθεπνπνχινπ  
Σειέθσλν:  213 208 8715 Αξ. Γηαθήξπμεο: Φ62/2017 
Φαμ:  213 208 8716  ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 
Email: gbaila@hippocratio.gr   
 

«Γηαθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ππξαζθάιεηαο θηεξίσλ ηνπ  Γ.Ν.Α 

«Ιππνθξάηεην» (CPV35111400-9 ζπκπιεξ.ΙΑ02-2)) πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6.200,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)» 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο (ηνπ α. 117 ηνπ λ.4412/2016) 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Ιππνθξάηεην» 

Οξγαληζκφο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα: Τγεία 

ΈΓΡΑ: ΒΑ. ΟΦΙΑ 114, ΑΘΗΝΑ, Σ.Κ.:11527 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ: Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Γ. Παξαζθεπνπνχινπ 
Σειέθσλν:+302132088715/ +302132088474 
Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: ΦΑΞ: +302132088716 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ: www.hippocratio.gr  

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα απεξηφξηζηε, πιήξε, άκεζε 
θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ: Τπεξεζία   

ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑ:  Φ62/2017 

ΚΧΓΙΚΟ ΚΤΡΙΟΤ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟΤ CPV: (CPV35111400-9 συμπληρ.ΙΑ02-2) 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ: 6.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ: Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 
(ρακειφηεξε ηηκή) 

ΓΔΙΓΜΑΣΑ: Όρη 

ΠΠΤΤ: ---- 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ-ΠΑΡΑΣΑΔΙ: Σξεηο  (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 120 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ/ΠΑΡΑΓΟΗ:   ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» (ΒΑ. ΟΦΙΑ 114, ΑΘΗΝΑ) 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Σξεηο (3) κήλεο  

ΔΓΓΤΗΔΙ: ΟΥΙ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ηκεξνκελία: 13/07/2017 

Ηκέξα: Πέκπηε 

Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

Σκήκα Γξακκαηείαο (Πξσηφθνιιν) 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη 
ηελ  Πέκπηε 13/07/2017, ψξα 11:00 π.κ. 

ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΙΣΟΔΛΙΓΧΝ ΑΝΑΡΣΗΔΧΝ 

ΣΔΤΥΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ: 
www.diavgeia.gov.gr  
www.promitheus.gov.gr 
www.hippocratio.grΣκήκα ΠξνκεζεηψλΓηαγσληζκνί–Γηαπξαγκαηεχζεηο 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΓΙΑΤΓΔΙΑ:  27/06/2017 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟ ΚΗΜΓΗ:  27/06/2017 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΓΝΑΙ: 27 /06/2017 

 
 

 

http://www.hippocratio.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hippocratio.gr/
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ΑΠΟΦΑΗ 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 
 

Έρνληαο ππ’ φςε 
1. Σνλ Ν.4412 ΦΔΚ147/8-8-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ ,Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» [πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] 
2. Σν Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 
3. Σν Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/26-03-2014), «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο 
ξπζκίζεηο». 
4. To N. 4172/13 (ΦEK 167/Α/23.07.2013) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012, 
ηνπΝ. 4093/2012 θαη ηνπ Ν. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
5. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ120/A/29.05.13) «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 
6. Σν Ν.3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/18.06.07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 
7. Σν Ν.3329/05 (ΦΔΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
φπσο ηζρχεη. 
8. Σν Ν.3861/10 (ΦΔΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ….. θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 
9. Σν Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45/Α'/1999), φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
10. Σν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη.  
11. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
12. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.: 34394/13.05.16 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 
Αζελψλ "Ιππνθξάηεην", αξκνδηφηεηαο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 250/19.05.2016). 
13. Σν ππ. αξ. πξση. 13046/16-09-2016 έγγξαθν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο κε ζέκα «πηζηνπνηεηηθά ππξαζθάιεηαο». 
14. Σελ ππ’ αξηζκ. 9597/21-06-2017 Απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ππξαζθάιεηαο θηεξίσλ ηνπ ΓΝΑ¨ΨΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ¨ ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 
6.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ , κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)» 
15. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ 6.200,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 1400/26-05-2017 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:6ΓΒΒ4690Χ-01Φ). 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 

1. Σνλ ππ. αξ. Φ62/2017 πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε θαηάζεζε γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ  γηα ηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθώλ ππξαζθάιεηαο θηεξίσλ ηνπ Γ.Ν.Α «Ιππνθξάηεην» (CPV35111400-9 συμπληρ.ΙΑ02-2) 

ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ , κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ) 

2. Οη Γεληθνί θαη Δηδηθνί φξνη ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επηζπλαπηφκελε Γηαθήξπμε θαη 

ηα Παξαξηήκαηα απηήο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.  

3. Η απφθαζε δηελέξγεηαο  ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα απηήο, δηαηίζεληαη 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.hippocratio.gr, ζηελ ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ θαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

www.eprocurement.gov.gr. 

4. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 13/07/2017, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00π.κ. 

ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ηζφγεην, Σκήκα Γξακκαηείαο/Πξσηφθνιιν). Η εκεξνκελία θαη ψξα απηή ζα 

απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Τπεξεζίαο. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα 

απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο 

ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ην παξφλ πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ην παξφλ εκεξνκελία θαη ψξα, 

ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

http://www.hippocratio.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/
ΑΔΑ: ΨΣ2Υ4690ΩΣ-ΨΛ7
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5. Ωο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη  ε 13/07/2017, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00π.κ. 

ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Ιππνθξάηεην», Λεσθ. Βαζ. νθίαο 114, ΣΚ: 

115 27, Αζήλα, 1νο φξνθνο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ ζα ζπγθξνηεζεί 

εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. 

6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε 

ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο  ηεο Γηαθήξπμεο: 

 α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 β) Δλψζεηο θπζηθψλ ή/ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 γ) πλεηαηξηζκνί 

 δ) Κνηλνπξαμίεο 

7. Η ηειηθή επηινγή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο  Ννζνθνκείνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο 

γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, ηνπ δηαγσληζκνχ βαζηδφκελε ζην θξηηήξην ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

8. Κάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε απηή ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ, φπσο 

απηέο ηζρχνπλ 

 

 

 

 

 

 

 

 
πλ.: Σεχρνο Γηαθήξπμεο 
 
 
Δζσηεξηθή δηαλνκή: 
-Σκήκα Πξνκεζεηψλ

 
 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
 

 
ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΔΙΞΗ ΣΩΝ ΔΝΓΔΓΔΙΓΜΔΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 

 

Αλαιπηηθά ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηάδην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο 

εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο: 

 

1. Όιεο νη απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο, επηζθέςεηο θαη απηνςίεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ επηζθέςεηο πνπ ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ζηελ ππφδεημε ησλ κέηξσλ ελεξγεηηθήο 

θαη παζεηηθήο ππξαζθάιεηαο ζχκθσλα θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο (ΠΓ 71/ΦΔΚ Α32/1988 

θιπ) θαη ηηο νδεγίεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο.  

2. Όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο κέρξη θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ησλ κέηξσλ ελεξγεηηθήο θαη 

παζεηηθήο ππξαζθάιεηαο απφ ηελ νηθεία Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ζχκθσλα θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

θαλνληζκνχο (ΠΓ 71/ΦΔΚ Α32/1988 θιπ) θαη ηηο νδεγίεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. 

3. Δθπφλεζε θαη παξάδνζε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ αληίζηνηρσλ κεραλνινγηθψλ 

ζρεδίσλ, ηερληθψλ πεξηγξαθψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ κέηξσλ ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο 

ππξαζθάιεηαο γηα ηα θαησηέξσ  θηήξηα κε βάζε ηα νπνία θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηνηρε έγθξηζε απφ 

ηελ νηθεία Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία λα είλαη δπλαηή ε κειινληηθή δεκνπξάηεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

πινπνίεζεο απηψλ.  

ΚΣΗΡΙΑ 

i. Σεηξαψξνθν Κηίξην,  

ii. Οίθνο Αδειθψλ, 

iii. Παξαδνζηαθφ Κηίξην, 

 

4. Αλαιπηηθφο νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο μερσξηζηά αλά θηίξην. 

  

5. Οπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ρξεηαζηεί ή απαηηεζεί γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε ησλ κέηξσλ ελεξγεηηθήο θαη 

παζεηηθήο ππξαζθάιεηαο απφ ηελ νηθεία Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

 

Σν Ννζνθνκείν ζα δηαζέζεη ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηηξίσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

(Autocad). Ο Αλάδνρνο ζα ειέγμεη θαη ζα δηνξζψζεη ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο 
θαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ (αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε, ρξήζεηο ρψξσλ, δηαζηάζεηο θηι.) θαη ησλ 

απνηππψζεσλ ζηα πθηζηάκελα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα.   

  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη είλαη δηπισκαηνχρνη Μεραλνιφγνη ή Ηιεθηξνιφγνη Μεραληθνί ή εηαηξείεο πνπ 

δηαζέηνπλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κφληκν πξνζσπηθφ θαη λα απνδείμνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζε εθπφλεζε 
κειεηψλ ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο ππξαζθάιεηαο γηα κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαηαζέηνληαο ζρεηηθφ 

πειαηνιφγην.  

 

Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ρψξσλ θαη λα ιάβνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ππνβάιινπλ εθηφο απφ ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαιχπηεη ηελ 

ππφδεημε κέηξσλ ησλ ηξηψλ (3) θηεξίσλ θαη επηκέξνπο αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο αλά θηίξην ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ 

γηα θάζε έλα θηίξην μερσξηζηά θαζψο θαη ρξφλν πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ αλά θηήξην ν νπνίνο ζα 

ζπλππνινγηζηεί. 

Υξφλνο παξάδνζεο 3 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

ΠΙΝΑΚΑ Ι ΚΣΗΡΙΑ 

ΚΣΙΡΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ Ιζφγεην 1.662 η.κ. 

 1νο Όξνθνο 1.497 η.κ. 

 ύλνιν 3.159 η.κ. 

   

ΟΙΚΟ ΑΓΔΛΦΩΝ Τπφγεην      712 η.κ. 

 Ιζφγεην      823 η.κ. 

 1νο Όξνθνο     738 η.κ. 

 2νο Όξνθνο     738 η.κ. 

 Γψκα     217 η.κ. 

 ύλνιν 3.228 η.κ. 

   

ΣΔΣΡΑΩΡΟΦΟ ΚΣΙΡΙΟ Τπφγεην  1.089 η.κ. 

 Ιζφγεην  1.113 η.κ. 

 2νο Όξνθνο 1.073 η.κ. 

 3νο Όξνθνο 1.073 η.κ. 

 4νο Όξνθνο 1.126 η.κ. 

 Γψκα       46 η.κ. 

 Παηάξη Ιζνγείνπ     741 η.κ. 

 Παηάξη 2νπ 

Οξφθνπ 

    851 η.κ. 

 ύλνιν 7.112 η.κ. 
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Πιαίζην Τινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο 

1. Γηάξθεηα Πξνκήζεηαο 

Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα έρεη νινθιεξψζεη ην έξγν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

2. Πξνϋπνινγηζκόο ηεο Πξνκήζεηαο θαη Σξόπνο Πιεξσκήο Πξνκεζεπηή 

O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ έμη ρηι. δηαθνζίσλ  επξώ , 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ην αλσηέξσ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο, πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπνκέλσλ επηβαξχλζεσλ 
θαη δαπαλψλ ηνπ Πξνκεζεπηή γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε απηνχ. Καηά ηελ πιεξσκή ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θξαηήζεηο, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Οη 
λφκηκεο θξαηήζεηο αθνξνχλ: 

α)  Τπεξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: 0,06% 

β) Τπέξ Φπρηθήο Τγείαο: 2% 

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

Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο είλαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν.4412 ΦΔΚ147/8-8-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» [πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] θαζψο θαη ζηελ ππ΄ 
αξηζ.2024709/601/0026/1998 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 431/Β/7.5.1998), φπσο ηζρχεη. Η πιεξσκή ζα 
γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ηα 
νξηζζέληα ζην ΠΓ113/2010 θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

 

3. Γεληθά πεξί ηνπ Γηαγσληζκνύ 

3.1 Θεζκηθό Πιαίζην 

Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο 
δηελέξγεηάο ηνπ, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

3.2 Γιώζζα Γηαδηθαζίαο 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ειιεληθή γιψζζα. Κάζε έγγξαθν ή απφθαζε ηα νπνία ζα εθδίδνληαη απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ζπληάζζεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Κάζε ζπλελλφεζε κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ 
Πξνκεζεπηή/Αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε έλζηαζε ή ππφκλεκα ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

3.3 Γεκνζηόηεηα - Σξόπνο Λήςεο Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ θαη Παξνρή Γηεπθξηληζηηθώλ Πιεξνθνξηώλ 

Σν παξφλ ηεχρνο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.hippocratio.gr, ηελ ΓΙΑΤΓΔΙΑ 
http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ θαη ην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
www.eprocurement.gov.gr/. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη γηα ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ εγγξάθσλ ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζην δηαδίθηπν. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ νπνηαζδήπνηε παξάιεηςεο ή ζθάικαηνο, 
ππεξηεξνχλ ηα αληίηππα ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ ηα νπνία ηεξνχληαη ζην ρψξν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

3.4 Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό  - Λόγνη Απνθιεηζκνύ 

3.4.1  Οη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα  ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο  (Δ.Δ.)  ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ.), θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία έρεη 
ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ   δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ  Γχξνπ ηεο 
Οπξνπγνπάεο (λ.2513/1997 Α΄ 139), εθφζνλ ε δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο. 

Οη ππνςήθηνη ή νη πξνζθέξνληεο νη νπνίνη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ ζπγθεθξηκέλε παξνρή, δελ επηηξέπεηαη λα απνθιείνληαη κε ηελ αηηηνινγία 
φηη ζα έπξεπε λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα θαηά ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Δπηηξέπεηαη  σζηφζν, ζηελ 
πεξίπησζε  δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη  ππεξεζηψλ,  θαζψο θαη  ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, πνπ 
θαιχπηνπλ, επηπιένλ, εξγαζίεο ή/θαη ππεξεζίεο ηνπνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο, λα δεηείηαη  απφ ηα λνκηθά πξφζσπα  λα 

κλεκνλεχνπλ, ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ 
πξνζψπσλ πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο. 

http://www.hippocratio.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Η επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί 
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ηηο  πεξηπηψζεηο  ππνβνιήο  πξνζθνξάο απφ  θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια  ηα  κέιε  ηεο επζχλνληαη έλαληη 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Σα εγθαηεζηεκέλα  ζηελ Διιάδα  θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη  λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή 
εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 
πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα 
πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ. 

3.4.2 Λφγνη απνθιεηζµνχ 

Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζµφ εάλ κέρξη θαη ηελ εµέξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο ζπληξέρεη γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ιφγνο απνθιεηζµνχ απφ ηνπο αλαθεξφµελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016 θαη ζπγθεθξηµέλα, αλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αθφινπζα αδηθήµαηα: 

α) ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/∆ΔΤ ηνπ 
πµβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηνπ νξγαλσµέλνπ εγθιήµαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχµβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέµεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη 
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-µειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην  2003/568/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιέµεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 
θείµελε λνµνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ  (ΔΔ  C  316  ηεο  27.11.1995,  ζ.  48),  ε νπνία θπξψζεθε µε ην  λ.  2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεφµελα µε ηξνµνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε 
ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήµαηνο, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθάµε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο γηα ηε λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο 
εµπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπµάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-
πιαίζην2002/629/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε 
ην λ.4198/2013 (Α΄ 215 ) 

Οη σο άλσ ιφγνη απνθιεηζµνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 
νηθνλνµηθνχ θνξέα ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Δπίζεο απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία νπνηνζδήπνηε νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), µε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ 
άξζξνπ 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην πεξί άξζεο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζµνχ. 

 

4. Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

4.1 Πξνζθνξέο 

Οη ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ην 
αξγφηεξν κέρξη 13-07-2017, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ. ζην Σκήκα Γξακκαηείαο/Πξσηφθνιιν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ηζφγεην), Γηεχζπλζε: Λεσθ. Βαζ. νθίαο 114, Σ.Κ. 115 27 Αζήλα. Οη πξνζθνξέο, κπνξεί λα 
απνζηέιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ ην ελ ιφγσ γξαθείν, φπνπ 
θαη ζα πξσηνθνιινχληαη, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε, φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη 
θαη ηελ αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη 
ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ην παξφλ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη 
ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν 
ζθξαγηζκέλν θχξην θάθειν, δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο 
φξνπο πνπ δχλαληαη λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Αλ απηνί δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή ζα 
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αλαθέξνληαη κφλν ζηελ Αγγιηθή. Σπρφλ εγρεηξίδηα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ Πξνζθνξά κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ 
Αγγιηθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε ρεηξφγξαθε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα ή λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, ε δε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ (εθεμήο ε Δπηηξνπή), θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε.  

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο/έξγνπ. 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 

4.2 ηνηρεία Φαθέινπ Πξνζθνξάο 

ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ 
θαη ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. Δηδηθφηεξα: ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα (Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»). 

γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα 
επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ επηβάιιεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ηξεηο δηαθξηηνί, ζθξαγηζκέλνη θάθεινη, σο εμήο: 

α) «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ», πεξηέρεη ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά, ηα 
νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα.  

β) «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο) πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο ηνπ Τπνςήθηνπ Πξνκεζεπηή, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε (πξνζπέθηνπο, 

εγρεηξίδηα).  

γ) «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο) πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Τπνςήθηνπ Πξνκεζεπηή, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα. 

Οη επηκέξνπο σο άλσ θάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ, κε αλάινγε 
αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Η πξνζθνξά θαη ηα άιια ζηνηρεία πνπ ζα ηε ζπλνδεχνπλ ζα ππνβιεζνχλ ζε δχν (2) αληίηππα έλα (1) πξσηφηππν θαη 
έλα (1) αληίγξαθν φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

4.2.1 Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ 

Οη ζπµµεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά µαδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ» εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνµεζεπηέο ζπµµεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζµνχο  µε αληηπξφζσπφ/ 
εθπξφζσπφ ηνπο. 

2. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ § 3.4.2 

3. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε. 

 

Οη  Δλψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά : 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα  ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2. ∆ήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνµεζεπηψλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείµελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο 
απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηεο πξνµήζεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο  
πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ 
αλαπιεξψλεη. 

Η µε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ 
ηνλ δηαγσληζµφ. 
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∆ηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεµε µκεηάθξαζε 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Η αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσµα αλά πάζα ζηηγµή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα πηζηνπνηεηηθά/ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νµαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

εµεηψλεηαη φηη: ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ 
ζεζπηζζεί  µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ ∆ίθαην, ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζµνχληαη ζην Παξάξηεµα Υ ηνπ Πξνζαξηήµαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016. 

Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζµφ δελ απαηηείηαη. 

 

4.2.2 Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπο θαηά ηξφπν πνπ λα απνηππψλεη κε ζαθήλεηα. 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) 
ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus 
(ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα). 

2. Σα θαηαηηζέκελα εγρεηξίδηα (prospectus), ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ 
νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα 
είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ 
ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.  

4. Αληίγξαθα(επηθπξσκέλα φπνπ απαηηείηαη) Πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή 
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ, εθ κέξνπο ηνπ Πξνκεζεπηή, ηελ ηήξεζε πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.3 αλσηέξσ. 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία απνιχησο άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά ζηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, ε πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ 
πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

 

4.2.3 Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα ζα απνηειείηαη απφ έλα (1) Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
(πξσηόηππν θαη αληίγξαθν) ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη θαησηέξσ.  

α/α Πεξηγξαθή Πνζφηεηα Σηκή  

1.    

2.    

3.    

 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε Δπξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε Δπξψ πξνο μέλν λφκηζκα εθηφο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή 
κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο. Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή δελ 
δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα αλά είδνο ή πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο. 

Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

α) Σηκή κε θξαηήζεηο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

β) Πνζνζηφ Φ.Π.Α επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α ζα 
δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). 

Η ηηκή κε θξαηήζεηο θαη ρσξίο Φ.Π.Α ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδε ζπγθξνηνχληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέξε πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ 
πνζνζηφ Φ.Π.Α., ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απφ απηά. Η ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη 
ζηελ ζπλνιηθή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαη φρη ζηηο ηηκέο ησλ κεξψλ. 

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ 
ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ 
εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο 
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ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ή 
ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνκεζεηψλ ηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

5. Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνύ – Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

5.1 Γηαδηθαζία Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ – Αλαθνίλσζε Σηκώλ 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Καηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο 
δηνηθεηηθήο πξάμεο, ζα ζπγθξνηεζεί ηξηκειήο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ (ε Δπηηξνπή), ε 
νπνία, αθνχ παξαιάβεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε 
θαη ηελ αμηνιφγεζε απηψλ.  

5.1.1 Παξαιαβή – Απνζθξάγηζε Φαθέινπ Πξνζθνξάο 

Η Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηηο  13/07/2017, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00π.κ., ζηα γξαθεία 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Γηεύζπλζε: Λεσθ. Βαζ. νθίαο 114, Σ.Κ. 115 27 Αζήλα θαη παξαιακβάλεη φινπο ηνπο 
θαθέινπο πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε νηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν ή εθπξφζεζκα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζηνλ δηαγσληδφκελν, σο απαξάδεθηεο, κεηά ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε, κε νηνλδήπνηε ηξφπν, ηεο απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Η Δπηηξνπή, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε φισλ ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ παξαδεθηψο, δεκνζίσο 
θαη εληαία (πξψηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηερληθή θη αθνινχζσο νηθνλνκηθή πξνζθνξά), ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2 ηεο παξνχζεο. Μνλνγξάθνληαη δε απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νη ζειίδεο ησλ 
εγγξάθσλ ησλ σο άλσ θαθέισλ. 

Όινη φζνη ππέβαιαλ θάθειν πξνζθνξάο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηελ 
αλσηέξσ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

5.1.2. Αμηνιόγεζε Φαθέισλ Πξνζθνξάο 

Η Δπηηξνπή, θαηά ηελ παξαπάλσ ζπλεδξίαζή ηεο ή ζε άιιε, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ζα έρεη νξίζεη θαηά ηε ιήμε ηεο 
πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζήο ηεο, ειέγρεη, αλά δηαγσληδφκελν εάλ ηα ηππηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά πνπ 
ππνβιήζεθαλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη, ζε ζεηηθή πεξίπησζε, πξνρσξεί ζηελ απνζθξάγηζε 
ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Η νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ κπνξεί λα γίλεη ζε κία ζπλεδξίαζε 
ηεο Δπηηξνπήο ή, εθφζνλ ν φγθνο ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ δελ ην επηηξέπεη, ζε πνιιέο ζπλεδξηάζεηο ηεο 
Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνιιψλ ζπλεδξηάζεσλ, ε Δπηηξνπή θαηά ηε ιήμε θάζε ζπλεδξίαζεο νξίδεη ηνλ ρξφλν ηεο 
επφκελεο ζπλεδξίαζήο ηεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ σο άλσ ελεξγεηψλ, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη εληαίν πξαθηηθφ ζην νπνίν, ηνπιάρηζηνλ: 

α) αλαθέξεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο 
απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ, 
β) αλαθέξεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ηππηθψλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηερληθήο ηθαλφηεηαο, 
γ) αλαθέξεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο νη πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ πξνηείλεηαη λα απνξξηθζνχλ γηα νηνλδήπνηε ιφγν, 
παξαζέηνληαο ζρεηηθή πιήξε αηηηνινγία, 
δ) αλαθέξεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο νη πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ πξνηείλεηαη λα γίλνπλ απνδεθηέο παξαζέηνληαο ζρεηηθή 
αλαιπηηθή αηηηνινγία, φπνπ απαηηείηαη, 
ε) θαηαξηίδεη θαηάινγν κεηνδφηε ησλ πξνζθνξψλ πνπ πξνηείλεηαη λα γίλνπλ απνδεθηέο, παξαζέηνληαο ζρεηηθή πιήξε 
αηηηνινγία, αλά βαζκνινγία. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή παξαδίδεη ην σο άλσ πξαθηηθφ, ην νπνίν ζπλέηαμε, θαηά 
ηα αλσηέξσ, φινπο ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηπρφλ ελζηάζεηο/ ππνκλήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία είηε επηθπξψλεη ην ελ ιφγσ πξαθηηθφ, εθφζνλ ζπκθσλεί, είηε απνθαζίδεη δηαθνξεηηθά, 
παξαζέηνληαο εηδηθή θαη πιήξε αηηηνινγία, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ απφθιηζή ηεο απφ ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. 

Σν ζψκα ηεο απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνζηέιιεηαη, κε 
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ζε φινπο φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ. 

5.2 Κξηηήξην Αλάζεζεο 

Η πξνκήζεηα ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο  ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο βάζεη ηηκήο 
(ρακειφηεξε ηηκή). 
 
6. Ιζρύο Πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζην Γηαγσληζκφ γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο 
κηθξφηεξε ηεο παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο, ζα απνξξίπηνληαη. Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη 
εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ην αλσηέξσ.  
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7. Λόγνη Απόξξηςεο Πξνζθνξώλ 

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ: 

α) Δίλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή φηαλ πεξηέρεη αλαθξηβή ζηνηρεία. 

β) Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζχκθσλα κε παξάγξαθν 3.1 ηεο 
παξνχζαο. 

γ) Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επηκέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο φπνπ απηνί αλαθέξνληαη. 

8. Δλζηάζεηο 

Η ππνβνιή ελζηάζεσλ επηηξέπεηαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
αλαιπηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 ΦΔΚ147/8-8-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ ,Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» 
[πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] 

 

9. Καηαθύξσζε – Τπνγξαθή ύκβαζεο 

9.1 Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
αλαθνίλσζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 
θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

9.2 χλαςε χκβαζεο 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ. επί απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο 
ρσξεί έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/16. 
ηε ζπλέρεηα, ε Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (επηζπλαπηφκελν ζρέδην ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο), εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 
9.1 ηεο παξνχζαο (εθφζνλ πθίζηαηαη αιιαγή). 
Η ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε 
κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηεο 
ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16. 
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο: 
α) ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα) θαη  
β) ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αξρήο. 
Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 πεξί πξνκεζεηψλ. 
 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα νξηζζεί ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  
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10. Γηθαίσκα Μαηαίσζεο Γηαγσληζκνύ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο: 

α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ 
ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 
θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 

β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, 

γ) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

δ) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ 
νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ Αξρή ή ηνλ θνξέα γηα 
ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, 

ε) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

ζη) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, 

δ)  ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, 

ε) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο-εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη παξ. 3-5 ηνπ άξζξνπ 
106 ηνπ Ν.4412/2016. 

11. Παξάδνζε Πξνκήζεηαο 

Η παξάδνζε ησλ εηδψλ, ζα γίλεη εθ’άπαμ ζην Ννζνθνκείν  ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, εληφο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ 
ζχκβαζε ρξφλνπ, ν νπνίνο θαη ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί 
λα παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ.  

Σα έμνδα πξνεηνηκαζίαο θαη κεηαθνξάο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο ζα 
επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ννζ/κείνπ ηνπιάρηζηνλ κηα (1) 
εξγάζηκε εκέξα λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα είδε. 

Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα γηα απηφ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ 
Ν.4412/2016. 

 

 

Παξαξηήκαηα: 
Α: ρέδην χκβαζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ 

         1Η
 Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟΝΟΟΚΟΜΔΙΟΑΘΗΝΩΝ 
          «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

 

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

 

 
ΤΜΒΑΗ 

 
ΠΟΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥ € ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ» 
Σφπνο θαηαξηίζεσο 
ζπκβάζεσο: 

Σα Γξαθεία Γελ. Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο: Σξεηο (3) κήλεο  

 
ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .... ……….. ηνπ έηνπο 2017, νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 
 

Αθελόο 
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λεσθ. Βαζ. νθίαο 114, 
ΣΚ:115 27, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ θ. Αλαζηαζία 
Μπαιαζνπνχινπ  Γηνηθήηξηα , θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή» 

 
θαη αθεηέξνπ 

Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………………….. πνπ εδξεχεη ζηελ …………………….., έρεη αξηζκφ 
θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) ................., ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ............ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ 
ηνλ θν/α …………………….., …………………….. ηεο εηαηξείαο (ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: …..), ζχκθσλα κε ην 
............. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Πξνκεζεπηήο», 
 

πκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 
Ύζηεξα απφ δηαγσληζκφ ηεο Φ.62/2017 Γηαθήξπμεο θαη ηελ ππ΄αξηζκ. ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ (Θέκα ΥΥo, ΑΓΑ: 
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ θαηαθπξψλεη ηελ  εξγαζία ζηνλ δεχηεξν απφ 
ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ν πξψηνο αλαζέηεη ηελ Πξνκήζεηα ηνπ άξζξνπ 2 ζηνλ δεχηεξν, πνπ ηελ 
αλαιακβάλεη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, καδί κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.  

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΔΙΓΟΤ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
Σα είδε πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ζα είλαη εληειψο φκνηα θαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηα 
πεξηγξαθφκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ην πξνζπέθηνπο πνπ ηε ζπλνδεχεη θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο , πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο απηήο, καδί 
κε ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
Γηα ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο παξέδσζε ζην Γ.Ν.Α.I. εγγπεηηθή 

επηζηνιή …………… 

ε πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ είδε δελ παξαδνζνχλ έγθαηξα ή θαη αλ παξαδνζνχλ δελ είλαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη αλ ε αληηθαηάζηαζή ηνπο δελ γίλεη κέζα ζε ηξεηο εκέξεο, ε πξνκήζεηα 
ησλ εηδψλ γίλεηαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. ηελ πεξίπησζε απηή ε επί πιένλ δηαθνξά ηηκήο πνπ 
πηζαλφλ ππάξρεη βαξχλεη θαζ’ νινθιεξίαλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ε εγγχεζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ σο πνηληθή ξήηξα. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ηζρχνπλ θαζφιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηνπο δε ζπλνκνινγείηαη σο δίθαην θαη εχινγν. 
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Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κεηά ηελ παξάδνζε θαη ηελ πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ή ηεο εξγαζίαο θαη αθνχ πξνζθνκηζηνχλ  
α) ηηκνιφγην ζε δχν αληίγξαθα  
β) πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη  
γ) βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε, θαζφζνλ ε παξνχζα ζχκβαζε έρεη απφιπηα πξνζσπνπαγή ραξαθηήξα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

 
Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη εθ’ άπαμ. ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δελ 
παξαδνζνχλ ή αλ παξαδνζνχλ, ρσξίο λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη  ηνλ Ν.4412 ΦΔΚ147/8-8-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ ,Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ» [πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] 

 
πλνκνινγείηαη ν ραξαθηήξαο ηεο ζπκβαηηθήο απηήο δέζκεπζεο σο απφιπηα αθξηβφρξνλνο. Ο 

πξνκεζεπηήο δειψλεη πάλησο απφ θαη δηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο φηη παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ππαλαρψξεζεο. 
 
εκεηψλεηαη φηη ε επηηξνπή παξαιαβήο θαηά πεξηφδνπο θαη φπνηε ην ζεσξεί ζθφπηκν, ζηέιλεη δείγκαηα 
ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ρεκηθέο θιπ ππεξεζίεο γηα έιεγρν ησλ εηδψλ, πξνζδηνξίδνληαο ην είδνο ηνπ 
ειέγρνπ (θπζηθνρεκηθφο έιεγρνο θιπ). Σα ζρεηηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 
 
ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη «ππέξ ηξίησλ» θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δαπάλε εθηφο 
Φ.Π.Α. 
Όινη νη φξνη ηνπ παξφληνο ζπλνκνινγνχληαη σο νπζηψδεηο, ελδερφκελε δε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο πξνυπνζέηεη ηνλ έγγξαθν ηχπν. 
Όια ηα είδε πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα είλαη ζχκθσλα κε 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο. 
 
(Πίλαθαο εηδψλ πξνκήζεηαο) 
 
Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη βεβαίσζε ηεο ζχκβαζεο νη δχν ζπκβαιιφκελνη ππνγξάθνπλ ηξία φκνηα 
πξσηφηππα απηήο. 
Απφ ηα ηξία πξσηφηππα ηα δχν θαηαηίζεληαη ζην αξκφδην Σκήκα ηνπ Γ.Ν.Α.Ι. θαη ην άιιν ιακβάλεη ζαλ 
δηπιφηππν ν πξνκεζεπηήο. 
Γηα φ,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ππ’ αξ. Φ62/2017 
Γηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο ε αλάδνρνο εηαηξεία απνδέρζεθε 
αλεπηθχιαθηα θαη θαζ’ νινθιεξίαλ. 
 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

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

 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ  ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 
ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

 

……………. 
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