
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114          Αθήνα,19-02-2015
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 2861/20-2-15
Πληροφορίες: Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 213-2088715
Fax: 213-2088530
e-mail: prom@hippocratio.gr                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σε συνέχεια της με αριθμό 39η/13-11-2015 (θέμα 23ο) απόφασης Διοικητικού
Συμβουλίου, της υπ’ αριθμ. 34 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Α.Π. 626/13-02-20150
και σε εφαρμογή του άρθρου 25, παρ. γ,  Π.Δ. 60/07, 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ
Σε  διαγωνιστική  διαδικασία  διαπραγμάτευσης,  χωρίς  δημοσίευση,  για  την

ανάδειξη  αναδόχου  προμήθειας  ενδοστεφανιαίων  προθέσεων  (stents)  για  χρονικό
διάστημα επτά (7)  μηνών περίπου  και πάντως μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων
ή την ολοκλήρωση του ενιαίου διαγωνισμού που διενεργεί η Ε.Π.Υ., στα πλαίσια του
ΠΠΥΥ  2012,  με  φορέα  διενέργειας  το  «ΓΝΑ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,  συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 188.640,00 € πλέον ΦΠΑ.

Συνημμένα κείμενο  διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης (σελίδες 20)

1

ΠΡΟΣ

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1. BARD HELLAS S.A.Τηλ. 2109690777 fax 2109628810
2. BIOTRONIK HELLAS Τηλ. 210 7777147  fax 2107777702
3. MEDΤRONIC HELLASΤηλ. 2310402104 fax 2310402109
4. RONTIS Τηλ. 2106109090 fax 2106108748
5. ΨΗΜΙΤΗΣ Τηλ. 2107244562  fax 2107227222
6. RAMMA DENTAL A.E. Τηλ. 2106450161  fax 2106432434
7. ZERONO S.A. Τηλ. 2106858900 fax 2106858991
8. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Τηλ. 2102502000fax 2102502010
9. JOHNSON& JOHNSON Τηλ. 2106875555 fax 2106850309
10.BOSTON Τηλ. 2109542300 fax 2109542420
11.PALMOS A.E. Τηλ 210-2723780  fax 210-2723309
12.Y-LOGIMED  τηλ.210-2802041  fax 210-280204
13. M.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ τηλ. 210-6856870 fax 210-6817608

  

Ο ΑΝ.  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

          ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ

mailto:prom@hippocratio.gr


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 02-03-2015
Ημέρα:ΔΕΥΤΕΡΑ  
Ώρα: 10:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ  ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
(STENTS) ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ   ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ 

188.640,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 33111730
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΝΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 02-03-2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα
9:30π.μ.

Έχοντας υπόψη:
        
1. Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α’/22-3-94) και ιδίως το άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου
στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το  Ν.  2286/95  (ΦΕΚ  19/Α’/01-02-1995)  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», όπως ισχύει.
3. Τον  Ν.2328/95  (ΦΕΚ  159/Α’/03-08-1995)  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.2372/1996  (ΦΕΚ
29/Α’/28-02-1996)  άρθρο  11  και  το  Ν.  2414/96(ΦΕΚ  135/Α/96)  άρθρο  14  σε  συνδυασμό  με  το
Π.Δ.82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/96) ‘Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης προμηθειών του Δημοσίου’, όπως ισχύει.
4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 82, 83, 84 αυτού.
5. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76),  όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» όπως ισχύει.
6. 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 Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
7. Το  Ν.2955/2001  (ΦΕΚ  256/Α’/02-11-2001)  «Προμήθειες  Νοσοκομείων  και  λοιπών  μονάδων
υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
8. Το  Ν.  2889/2001  (ΦΕΚ  256/Α′/02.03.2001)  «Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  του  Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
9. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α’/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις». 
10. Το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως ισχύει. 
11. Το  Ν.  3527/2007  (ΦΕΚ  25/Α΄/09-02-2007)  «Κύρωση  συμβάσεων  υπέρ  νομικών  προσώπων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως
ισχύει. 
12. Τον  Ν.3580/2007  (ΦΕΚ  134/Α’/18-06-2007)  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευομένων  από  το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
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13. Το  Π.∆.  60/2007  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  οδηγίας
2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών”, καθώς και την Τροποποίηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ από τον ΕΚ
αριθ. 1177/30.11.2009 και ιδίως το άρθρο 43 (ΦΕΚ 64/Α΄/16.03.2007).
14. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει.
15. Tο Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010). 
16. Τον  Ν.3867/2010  (ΦΕΚ  128/Α’/03-08-2010)  «Εποπτεία  ιδιωτικής  ασφάλισης,  σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει. 
17. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
18. Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/02.11.2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
19. Την υπ’ αριθ.  ΔΥ6α/Οικ. 36932 (ΦΕΚ 545/Β’/24-03-2009) Υπουργική Απόφαση «Τρόπος και
διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακράτησης ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων
των  συμβάσεων  προμηθειών  και  υπηρεσιών  υγείας’  όπως  τέθηκε  στο  άρθρο  3  παρ.  εε  του
Ν.3580/2007.
20. Την  υπ.  αρ.  5572/24.10.13  (2809Β΄)  Απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας  «Παράταση  του
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2011 και 2012.
21. Το είδος έχει ενταχθεί στο ΠΠΥΥ 2012 με cpv 331117300 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
2.500.000,00 συμπ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
22. Την υπ΄αριθ.) 39η/13-11-2015 (θέμα 23ο) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, και την υπ’
αριθμ. 34 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Α.Π. 626/13-02-201500).
23. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά
έως  του ποσού  των  188.640,00  €  πλέον του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  θα  καλυφθεί  από  τον
Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 1311,
σύμφωνα με την υπ’ αρ.  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:64Φ04690ΩΣ-7ΘΕ ).

ΠΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Ύ Σ Σ Ε ΙΡ Ο Κ Η Ρ Ύ Σ Σ Ε Ι    

1. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.

2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) Γ.Ν.
ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

02/03/2015
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

ώρα 09:30 π.μ.
02/03/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Όλες οι προσφορές κατατίθενται και σε cd σε ηλεκτρονική μορφή 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Όσοι αναφέρονται στην πρόσκληση

4. Κατά  τα  λοιπά  ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  παρακάτω  παραρτήματα  που
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

4.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ”
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4.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄: “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”

4.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ”

4.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: “ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ”
4.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄:”ΠΙΝΑΚΑΣ  ΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ  ΕΙΔΩΝ  ΜΕΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ”
4.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”
4.7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ′: “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ”
4.8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄: “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ”

5. Εφόσον με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, ισχύουν τα αναφερόμενα στα
άρθρα 11 και 36 του Π.Δ. 118/2007.

6. Εφόσον  ζητηθούν  έγκαιρα  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  σχετικές,  με  τα  έγγραφα  του
διαγωνισμού, αυτές πρέπει να παρέχονται πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή
των προσφορών.

7. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία
(Τμήμα Προμηθειών) του Νοσοκομείου.

  Ο ΑΝ. ΔΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ «ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (STENTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33111730

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε′ της παρούσης διακήρυξης

επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση των ζητούμενων
ειδών με την αντίστοιχη ποσότητα και μονάδα

μέτρησης αυτών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 188.640,00 € πλέον  ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Το Νοσοκομείο (ΚΑΕ 1311)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Άμεσος με την παραγγελία

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αποθήκες του Νοσοκομείου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Τμηματικά

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 8 του

παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης.

1.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική
γλώσσα  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  σε  μονάδα  αποθήκευσης  cd.  Αποστέλλονται  δε  και
παραλαμβάνονται από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.
1.2.  Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημερολογιακές  ημέρες,
προσμετρούμενες  από  την  επομένη  της  ημέρας  διενέργειας  του  διαγωνισμού.     Σε  περίπτωση  μη  
ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ισχύς της προσφοράς θα παρατείνεται εγγράφως, κατά
ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω προβλεπόμενο.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»).
1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής:
1.4.1.  Στον  κυρίως  φάκελο  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  και  η  εγγύηση
συμμετοχής.  Μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  τοποθετούνται  τα  τεχνικά,  στοιχεία  της  προσφοράς  σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’. Επίσης, μέσα στον κυρίως
φάκελο  τοποθετούνται  επί  ποινή  απορρίψεως  τα  οικονομικά  στοιχεία  σε  χωριστό  σφραγισμένο
φάκελο, με την ένδειξη ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’.
1.4.2.  Οι  φάκελοι  τεχνικής  και  οικονομικής  προσφοράς  θα  φέρουν  και  τις  ενδείξεις  του  κυρίως
φακέλου.
1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών ή για κάθε είδος χωριστά.
1.6.  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια  ενώπιον  της  επιτροπής  παραλαβής  και
αποσφράγισης προσφορών, παρουσία του ιδίου ή ενός γραπτώς εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου κάθε
υποψηφίου μειοδότη, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
1.7.  H Επιτροπή  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση
γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
1.7.1.  Αποσφραγίζονται  οι  κυρίως  φάκελοι,  καθώς  και  οι  φάκελοι  των  τεχνικών  προσφορών,
μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  όλα  τα  δικαιολογητικά  και  οι  τεχνικές
προσφορές  κατά  φύλλο.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος,
επίσης,  σφραγίζεται  και  υπογράφεται  από την  ίδια  την  Επιτροπή και  παραδίδεται  στην  Υπηρεσία
(Τμήμα Προμηθειών).
1.7.2.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  θα  αποσφραγισθούν  μετά  την  ολοκλήρωση  της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων.
1.7.3.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών,  για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  -  κατά  την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
1.8.0ι προσφέροντες υποχρεούνται:
 Α. α) να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11
και  12 του Π.Δ.  118/2007 (Κ.Π.Δ)  και  σύμφωνα με τις  οικείες  διατάξεις  του άρθρου 6 παρ.1 τα
παρακάτω δικαιολογητικά: 
-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007.
-Υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4  του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α΄75),  όπως εκάστοτε ισχύει,  με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

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

• 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 εδ. α της παρ. 2 του άρ. 6 του ΠΔ118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του ιδίου άρθρου καταστάσεις, είναι
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του
εδ.  α  της  παρ.  2,  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  ή  ασκούν  γεωργικό  ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α
της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δεν τελούν
σε  κάποια  από  τις  αναφερόμενες  στην  περ.  (2)  του  εδ.  γ  της  παρ.  2  του  ιδίου  άρθρου
κατάσταση.

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

-  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
- Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος. 
- Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατ' άρθ. 18 παρ. 1 του ΠΔ 118/2007.
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- Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται
από τη διακήρυξη, κατ' άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 118/2007. 
β) Να υποβάλλουν χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά,
τα δικαιολογητικά του άρθρου  9 του ΠΔ 118/2007 και  δηλώσεις  του άρθρου  18 παρ.  2  ή  3 του
ΠΔ118/2007, κατά περίπτωση. 
γ)  Να  υποβάλλουν  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  εντός  του  οποίου  τοποθετείται  η  οικονομική
προσφορά.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
αυτής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007, ο προσφέρων, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής
έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται  κατά  τη  διαδικασία  που
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας,  εφόσον  αυτό  ορίζεται  στη  διακήρυξη  ή  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι  ως  προς τις  υποχρεώσεις  τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2)
και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Για  όσους  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα,  απαιτείται  σχετική  βεβαίωση  άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια αρχήτου Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου (1) της ανωτέρω περίπτωσης (α).
(2)  Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της  χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ.
(2) της ανωτέρω περίπτωσης (α) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παρ. (3) της ανωτέρω περίπτωσης (α) της παρούσας.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
ήταν  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσας, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
και,  επίσης,  ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής  ή ειδικής  εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
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(3)  Ειδικότερα,  τα  ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει  να  προσκομίζουν για  τους  διαχειριστές,  στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω πρόσωπα δεν  έχουν  καταδικαστεί  με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση,  για κάποιο από τα  αδικήματα της  παραγράφου (1)  της  ανωτέρω
περίπτωσης (α) της παρούσας.
(4)  Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών  τα  προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της  εκκαθάρισης  της
ανωτέρω παραγράφου (2)  του παρόντος,  εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας
είναι  εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E.,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  των άρθρων
7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν
έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτ. (1)
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. 
(2)  Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  (2)  και  (3)  του  εδ.  α  της  παρ.  2  του  άρθρου  6  του
ΠΔ118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της
παρ.  2  του  ίδιου  άρθρου,  εφόσον πρόκειται  για  αλλοδαπούς  συνεταιρισμούς,  αντίστοιχα,  και  της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 ομοίως.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Γ. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται  από οποιαδήποτε αρχή της ότι  δεν εκδίδονται  τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος
άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων
ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς
υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται
αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων
της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα
δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  έγγραφα και  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  συγκεκριμένο  πρόσωπο  οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
αυτής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
1.9. Επισημαίνεται ότι:
1.9.1. O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών
σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.
1.9.2.  Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  Δ\ξης  δεν  θα
απορρίπτονται  υπό την  προϋπόθεση ότι  οι  αποκλίσεις  αυτές  δεν αναφέρονται  στους  απαράβατους
όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
1.9.3.  Η  υπέρβαση  του  χρόνου  παράδοσης  αποτελεί  ουσιώδη  απόκλιση  και  η  προσφορά  θα
απορρίπτεται.
1.9.4.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.9.5.  Διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  μετά  την  λήξη  χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από
έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
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1.9.6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Π.Δ. 370/95
άρθρο 12 παρ.3).
1.9.7. 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  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  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.
2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
2.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα
αυτό.  Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων  αν  δεν  είναι  διατυπωμένα  στην  Ελληνική  θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2.2.  Κάθε  προσφορά  συμπεριλαμβανομένης  και  αυτής  των  Μ.Μ.Ε  ή  των  ενώσεων  τους  κ.λ.π.
συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος
για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ή το 2% της
αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα κάθε προσφερόμενου είδους με ΦΠΑ, που
επιτρέπεται να προσφερθεί.
2.3. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς
που  ζητάει  η  Δ/ξη.  Σε  περίπτωση  μη  ολοκλήρωσης  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  η  ισχύς  της
ανανεώνεται παράλληλα με την αντίστοιχη ανανέωση της ισχύος προσφοράς  .  
2.4.  Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης,  οι  προμηθευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να
καταθέσουν εγγυητική επιστολή που  να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών,
χωρίς Φ.Π.Α, που θα προσδιοριστεί κατά προσέγγιση κατά την κατακύρωση.
2.5.  Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  προβλέπουν  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου, το
οποίο καταβάλλει ο προμηθευτής και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. Το
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του
ποσού των τόκων .
2.6. 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.
2.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Επισημαίνεται
ότι η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει, να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα.

3. ΤΙΜΕΣ.
3.1.  Οι  τιμές  θα πρέπει  να  δίδονται  σε ΕΥΡΩ για  παράδοση του εμπορεύματος  ελεύθερου,  όπως
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς 
3.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

Ι Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ  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 για τη σύγκριση των προσφορών.
3.6.  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.
3.7.  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.
3.8. 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.
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3.9. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης που
θα υπογραφεί.
3.10. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε επί πλέον οικονομική αξίωση
του προμηθευτή, πέραν των τιμών κατακύρωσης.
3.11.  Οι  προσφερόμενες  τιμές  που  θα  προκύψουν  κατά  τη  διενέργεια  του  υπ’  όψη  τακτικού
διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις
τιμές  του Παρατηρητηρίου Τιμών της  Ε.Π.Υ. Οι συμμετέχοντες  στην προσφορά τους,  θα πρέπει
υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.

4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Στον προμηθευτή που θα κατακυρωθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσ/μείου το είδος ή μέρος
αυτού, το Νοσ/μείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της
σύμβασης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης.
Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο προμηθευτής αρνηθεί την υπογραφή
της σύμβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό καταπίπτει
υπέρ του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

5. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης,  κατά τα  ανωτέρω,  αποτελεί  το χρονικό  σημείο  έναρξης
αυτής και ισχύει για επτά (7) μήνες και μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων. 
Αναφέρεται  ρητά  ότι,  σε  περίπτωση  διενέργειας  και  υπογραφής  συμβάσεων  σε  κεντρικό  ή
περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις του παρόντος διαγωνισμού παύουν αυτομάτως να ισχύουν.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ.
Η  παράδοση  των  ειδών,  θα  γίνεται  τμηματικά  στις  αποθήκες  του  Νοσοκομείου  σύμφωνα  με  τις
ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά την απόλυτη κρίση του, εντός
του  προβλεπομένου  από  την  σύμβαση  χρόνου,  ο  οποίος  και  θα  αναφέρεται  στην  προσφορά.  Ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του
Π.Δ 118/07, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπομένων
κυρώσεων .
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  τα  αρμόδια  Γραφεία  (Υλικού,  Προμηθειών)  του
Νοσοκομείου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το είδος.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων
32,33 και 34 του Π.Δ. 118/07.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Η  πληρωμή  της  αξίας  του  είδους  στον  προμηθευτή  θα  γίνεται  σε  ΕΥΡΩ  μετά  την  έκδοση  του
τιμολογίου  και  την  σύνταξη  πρωτοκόλλου  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ  και  ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ  παραλαβής  των
προμηθευόμενων ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές και μετά την έκδοση και θεώρηση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά
στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ.(Π.Δ. 118/2007).

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.
Η προμήθεια των ειδών βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:
8.1. ΜΤΠΥ 1,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας
8.2. ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ
8.3. ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ
8.4. ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν. 3580/07)
8.5. ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (Άρθρο 4 
Ν. 4013/11)
8.5. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ. ποσού

Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο. Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της
με  αριθμό  1113309/1303/ΔΤ  &  Ε.Φ  πολ.  1300/13-12-2000  εγκυκλίου  του  Υπ.  Οικονομικών,  οι
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συμβάσεις  κρατικών  προμηθειών  δεν  υπόκεινται  σε  πάγιο  τέλος  χαρτοσήμανσης.  Το  Νοσοκομείο
επιβαρύνεται με τον αναλογούντα  Φ.Π.Α.

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του
Π.Δ.118/2007. (ΦΕΚ 150/Α΄/2007), και το άρθρο 3 του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) αντίστοιχα.

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
10.1.  Για  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  θα  λαμβάνεται  υπόψη  και  η
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.
10.2. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό εως 15% στην περίπτωση μεγαλύτερης
ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας
κάτω του ανωτέρω καθοριζομένου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή
(αρ. 21 του ΠΔ118/2007).
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
11.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
’Εφόσον  αρμοδίως  κριθεί  απαραίτητη  η  διενέργεια  επιτόπιου  ελέγχου  στις  εγκαταστάσεις  του
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος,  τα έξοδα της προς τούτο
συσταθεισομένης  τριμελούς  επιτροπής  βαρύνουν  τον  προσφέροντα  ή  τους  προσφέροντες
κατ΄αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις
περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός
πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός
της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται’’.
11.2. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
‘’Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο
προσφέρων οφείλει  να σημειώνει επ΄αυτών την ένδειξη ‘’πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα’’.
Στην  αντίθετη  περίπτωση  θα  δύναται  να  λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι
συνδιαγωνιζόμενοι.   Η  έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά  μόνο  στην
προστασία  του  απορρήτου  που  καλύπτει  τεχνικά  ή  εμπορικά  ζητήματα  της  επιχείρησης  του
ενδιαφερομένου’’
11.3. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.
‘’Η  προσφορά  απορρίπτεται  και  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  εφαρμόζεται  πολιτική  τιμών
πώλησης  κάτω  του  κόστους  κατασκευής  ή  εμπορίας  του  προϊόντος  (τιμή  Dumping)  ή  ότι  το
προσφερόμενο  προϊόν  είναι  αποδέκτης  εξαγωγής  επιδότησης.  Οι  προσφέροντες  οφείλουν να  είναι
γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας
εταιρείας’’.
Στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπερβολικά χαμηλή τιμή για την προμήθεια, θα εξετάζονται με
λεπτομέρεια οι προσφορές πριν αποφασιστεί η κατακύρωση της προμήθειας. Για τον σκοπό αυτό θα
ζητούνται να υποβάλλονται εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία,
που να τεκμηριώνουν ότι το κόστος των προς προμήθεια ειδών δεν αποτελεί πολιτική πώλησης κάτω
του  συνολικού κόστους  που περιλαμβάνει  τα  προσφερόμενα προϊόντα,  τις  υπηρεσίες  (τεχνική και
επιστημονική υποστήριξη) και τη χρηματοδότηση του συνοδού εξοπλισμού.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία αποδεικνύουν πολιτική DUMPING, η προσφορά θα απορρίπτεται και
ο φάκελος με τα στοιχεία θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
11.4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του
Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
1. Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  σε  ανοικτή  συνεδρίαση  από  την

Επιτροπή του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
προσφορά  ή  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  την  ημέρα  και  ώρα  που  ορίζεται  στη
διακήρυξη.

2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό.
3. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα  της

αντίστοιχης Προσφοράς.  

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:

Α’ ΣΤΑΔΙΟ  –  Αποσφράγιση του Κυρίως Φακέλου, των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής,
φακέλων Τεχνικών Προσφορών, έλεγχος και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 

του κάθε ενός συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, έλεγχος και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών
συμμετοχής.
Η  αποσφράγιση  ολοκληρώνεται  την  ίδια  ημέρα  και  αν  δεν  επαρκέσει  ο  χρόνος  σε  επόμενη-ες
συνεδριάσεις της Επιτροπής του Διαγωνισμού,  με την εξής διαδικασία:
Στο Στάδιο  αυτό η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί,  μονογράφει  και  αποσφραγίζει  τον  κυρίως
φάκελο κάθε  προσφοράς και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Εάν δεν υπάρχουν και οι τρεις  υποφάκελοι,  ο προσφέρων αποκλείεται από την
περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην
Υπηρεσία. 
Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  και  αποσφράγισης  μπορεί  να  γίνεται  χρήση  μηχανικού  μέσου
(διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση,  η  Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει  και  τους  φακέλους
δικαιολογητικών συμμετοχής και των φακέλων Τεχνικών Προσφορών, 
, μονογράφει αυτά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς.
Οι  φάκελοι  των   οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  από  το
παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί
από την πρόσκληση. 
Η  Επιτροπή του Διαγωνισμού ελέγχει το σύνολο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών συμμετοχής
των οικονομικών φορέων , προβαίνει στην τεχνική αξιολόγηση βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και
εισηγείται  τον  αποκλεισμό  από  τα  επόμενα  στάδια  αξιολόγησης  των  διαγωνιζομένων,  που  έχουν
υποβάλει ελλιπή στοιχεία (δικαιολογητικά συμμετοχής) ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν
ικανοποιούν  τους  σχετικούς  όρους  της  παρούσας  Διακήρυξης,  ή  είναι  εκτός  των  τεχνικών
προδιαγραφών. 
Η  Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις
από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 

Μετά την  ολοκλήρωση αυτής  της  διαδικασίας  ακολουθεί  -για  όσους  εκ  των  συμμετεχόντων
οικονομικών φορέων πληρούσαν τους όρους της διαπραγμάτευσης στα δικαιολογητικά και στις
Τεχνικές  Προσφορές-  η   Αποσφράγιση  φακέλου  Οικονομικής  Προσφοράς,  έλεγχος  και
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και
λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.  
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Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές  πριν  την  έκδοση  απόφασης  κατακύρωσης.  Για  το  σκοπό  δύναται  να  ζητηθεί  από  τον
προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της
μεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις
οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και
μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές,
η  προσφορά θα απορρίπτεται.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των
άρθρων 138 και  182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται  ανήλικους
κάτω των 15 ετών. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους
υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους
συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται. 
Στο  τέλος  της  διαδικασίας  και  με  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  οικονομικών
προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών,
τεχνικών και οικονομικών προσφορών, στο οποίο αναδεικνύει την προσφορά με την χαμηλότερη
τιμή 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Β’ ΣΤΑΔΙΟ  –  Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, έλεγχος και αξιολόγηση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαναφερομένων διαδικασιών και  μετά την άπρακτη παρέλευση
του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών
προσφυγών  ή  ενστάσεων  κατά  το  προηγούμενο  στάδιο  και  εφόσον  υπάρχουν,  ο  προσφέρον
οικονομικός  φορέας   στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του
διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτούς, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλουν να υποβάλλουν σε σφραγισμένο
φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από
το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται
από σχετική πρόσκληση.
Αποσφράγιση και έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού  μετά από σχετική πρόσκληση - τρεις (3) ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του
φακέλου -  σε όλους όσους δικαιούνται  να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
κατατέθηκαν και παρουσία αυτών.
Στο  τέλος  της  διαδικασίας  και  με  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης,  η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  συντάσσει  πρακτικό  αξιολόγησης,  στο  οποίο
αναδεικνύει  τον οικονομικό φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Γ’ ΣΤΑΔΙΟ -  ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Μετά  από  όλα  τα  προαναφερόμενα  και  την  παρέλευση  του  χρόνου  υποβολής  προσφυγών  ή  την
εξέταση  τυχόν  υποβληθεισών  προσφυγών  ή  παρατηρήσεων  κατά  το  προηγούμενο  στάδιο,  η
Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει τον επιτυχόντα οικονομικό φορέα σε καθορισμένη ημέρα και ώρα για να
υπογράψουν εντός δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση, την Εκτελεστική Σύμβαση 
Ο επιτυχόν οικονομικός φορέας αναμένεται να έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά και
πιστοποιητικά  όπως  προσδιορίζονται  στους  όρους  και  προϋποθέσεις  της  παρούσης  διακήρυξης
(Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης).  Οι  όροι  και  προϋποθέσεις  εκάστης  Εκτελεστικής  Σύμβασης
καθορίζονται  στο  Παράρτημα  Β΄  των  Γενικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών,  των  Ειδικών  Τεχνικών
Προδιαγραφών και των όρων και υποχρεώσεων  της παρούσης διακήρυξης. Οι όροι αυτοί δεν είναι
διαπραγματεύσιμοι και δεν μπορούν να αγνοηθούν ή να αντικατασταθούν από οποιουσδήποτε όρους
προτείνονται από τους προσφέροντες, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας
υποβολής προσφορών ή κατά τη διάρκεια ισχύος εκάστης Συμφωνίας.
Η Εκτελεστική Σύμβαση  θα  αποτελεί  ανεξάρτητο  κείμενο.  Η Προσφορά  ή/και  οποιοδήποτε  άλλο
έγγραφο  ή  πληροφορίες  που  ανταλλάσσονται  πριν  από  τη  λήξη  της  Προθεσμίας  Υποβολής
Προσφορών, δεν περιλαμβάνονται σε αυτή.
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Η συμμετοχή στην Εκτελεστική Σύμβαση και οποιοδήποτε όφελος απορρέει από το γεγονός αυτό,
ανακαλείται αμέσως, στην περίπτωση που ο Προσφέρων  έχει κληθεί αλλά δεν έχει προσέλθει για να
την υπογράψει εντός της τακτής προθεσμίας ή/και δεν έχει υποβάλει τα ζητούμενα αποδεικτικά ή/και
πιστοποιητικά  που  αναφέρονται  στο  σχετικό  άρθρο   επιφυλασσομένων  των  κυρώσεων  που
αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέσει
το σχετικό μέρος του διαγωνισμού στον επόμενο  Υποψήφιο Οικονομικό Φορέα, σύμφωνα με τους
κανονισμούς.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2017) κατά την σύναψη
Εκτελεστικής Σύμβασης με έναν οικονομικό φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διαβουλευθεί
γραπτώς με τον φορέα αυτό, ζητώντας εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του (άρθρο 26
παρ.3). 

1.

Τα  προσφερόμενα  προϊόντα  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένα  από  κοινοποιημένο  οργανισμό  που
βρίσκεται  εγκαταστημένος  και  λειτουργεί  νόμιμα  στο  έδαφος  ενός  από  τα  Κράτη  Μέλη  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη
σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ,
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.  130648  -  Εναρμόνιση  της  εθνικής  νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας
93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα  που  υπάγονται  στη  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648,  (ΦΕΚ  2198/Β/2-10-2009)  Κοινή  Υπουργική
Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση
σύνταξης  της  διακήρυξης,  όσο και  κατά  τη  φάση  σύναψης  της  αντίστοιχης  σύμβασης,  πρέπει  να
διασφαλίζεται  με τη  διατύπωση κάθε  φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων,  ότι  τα  εν  λόγω
ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο
παράδοσης  τους,  είτε  πρόκειται  για  παράδοση  εντός  των  συμβατικών  προθεσμιών  ,  είτε  για
εκπρόθεσμη , ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ( β )
ΚΥΑ σήμανση CE 
2. Οι προθέσεις (stent) και τα μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον
1 έτος. 
3. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 
4. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον
τα παρακάτω στοιχεία: 
i.  το  όνομα  ή  η  εμπορική  επωνυμία  και  η  διεύθυνση  του  κατασκευαστή.  Σε  περίπτωση  που  ο
κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να
περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 
ii. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» 
iii. η μέθοδος αποστείρωσης 
iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 
v. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα 
vi. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση 
vii. τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 
viii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 
5.  Οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  πρέπει  να  δηλώσουν  στην  τεχνική  τους  προσφορά  το
εργοστάσιο  κατασκευής  των  προϊόντων  καθώς  και  τον  τόπο  εγκατάστασής  του.  Το  εργοστάσιο
κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο
ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. 
6. Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται
ουσιώδεις  προϋποθέσεις  για  την  αποδοχή  των  προσφερομένων  προϊόντων,  ή  όποιων  άλλων
επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 



θεωρείται  κατασκευαστής  των  προϊόντων  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  οδηγίας  93/42/ΕΟΚ,
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.  130648  -  ΦΕΚ  2198/τευχ.  Β/02-10-09).  Προσφερόμενα  προϊόντα  που  φέρουν
επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από
τρίτους,  ακόμη  και  εάν  οι  τρίτοι  αυτοί  διαθέτουν  τη  ιδιότητα  του  διανομέα,  εισαγωγέα  ή
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού
κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων
υλικών. 
Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην οποία να
αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν και η οποία
να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του
προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον
κατασκευαστή. 

Οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να  προσκομίζουν  δείγματα σε  ποσότητα  απόλυτα  επαρκή  για  πρακτική
δοκιμασία και για όλα τα ζητούμενα μεγέθη και τύπους.

Επισυνάπτεται  κατάσταση ζητηθέντων ειδών με τις  τεχνικές προδιαγραφών αυτών και  τις
αντίστοιχες ποσότητες και θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Η κατάσταση των ζητηθέντων ειδών μετά των ποσοτήτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης διακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ



Β.1.  ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ  ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ  ΦΑΡΜΑΚΟ  (DES:DRUG  ELUTING
STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία Zotarolimus, ή Everolimus, ή Biolimus που να
είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο
ατσάλι και με πολυμερές. 
Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου και μήκους 
Να έχουν CE mark για όλες τις  κάτωθι ομάδες ασθενών,  που αποτελούν και την πλειοψηφία των
ασθενών  που  αντιμετωπίζονται:  ασθενείς  με  σακχαρώδη  διαβήτη,  ασθενείς  με  οξύ  έμφραγμα  του
μυοκαρδίου και ασθενείς με στένωση σε μικρής διαμέτρου στεφανιαίες αρτηρίες. 
Να είναι συμβατά με μαγνητική τομογραφία (MRI). 

Γ.1. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-compliant). 
Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου τουλάχιστον 1,5-4,0 mm και ποικιλία μηκών. 
Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile)  εισόδου: προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο και προφίλ
προσπέλασης (crossing profile) 0.025’’ ή μικρότερο. 

Γ.2. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (non-compliant). 
Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου τουλάχιστον 2,5-4,5 mm και ποικιλία μηκών και Να
εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο. 
Οι προθέσεις (stent) και τα μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1
έτος.
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Επωνυμία Τράπεζας......................................................................................................
Κατάστημα.....................................................................................................................
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)

Ημερομηνία έκδοσης..........................

EURO........................................................
ΠΡΟΣ
ΓΕΝ.  ΝΟΣ/ΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Β.ΣΟΦΙΑΣ 114,
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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…………………υπέρ  της  Εταιρείας...................................................
…………………...
Δ/ΝΣΗ............................................................................................................................
δια  την  συμμετοχή  της  εις  τον  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  ...................................................
…………../........……………………………..................για  την
προμήθεια  .................................................................../..
…………………………………………...................................
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ...............................................................................Δ/ξη σας

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  μόνο τις  από την  συμμετοχή εις  τον  ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ ΄όλο τον χρόνο ισχύος της.

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 ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή εγγραφή ειδοποίηση σας.

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

Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της
Υπηρεσίας  σας  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί  πριν  από  την
ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την..........................................................................
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:          Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα(1)

μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη).
Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο

Δημόσιο και  Ν.Π.Δ.Δ ,  συνυπολογίζοντας και  το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει  το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ



Επωνυμία Τράπεζας......................................................................................................
Κατάστημα.....................................................................................................................
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)

Ημερομηνία Εκδοσης..........................
             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...................................................
…………………...----------------------------------------
Δ/ΝΣΗ............................................................................................................................
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της  με αριθμό-------------- σύμβασης, που υπέγραψε μαζί
σας   για  την  προμήθεια  ----------------------------------------------------------(αρ.Διακ/ξης  ---------------)
προς κάλυψη αναγκών του-------------------------------------------------------και το οποίο ποσόν καλύπτει
το 10% 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
Δημόσιο και  Ν.Π.Δ.Δ,  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό της  παρούσας,  δεν  υπερβαίνει  το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

   

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                   
                  

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΠΟΣΟΥ  ………….  € ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Για την προμήθεια  «Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων»  για τις  ανάγκες  του Νοσοκομείου»,  για επτά
μήνες
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: επτά (7)μήνες και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων. 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
Στην Αθήνα σήμερα ……………… οι  κατωτέρω συμβαλλόμενοι, αφενός μεν 
1) Η κα Μαρία Καρά, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”(ΓΝΑΙ)
και αφ’ ετέρου 
2) ο ………………..
ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία
…………………………………………………, Τηλ.: …………….., Φαξ: ……..
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ύστερα από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της υπ. αρ. Φ. 25 /2014 Διακήρυξης και την υπ΄ αριθμ.
……………………. (Θέμα  ……..)  Απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου που  κατακυρώνει  την
προμήθεια ή εργασία στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, ο πρώτος αναθέτει την Προμήθεια του
άρθρου 2 στον δεύτερο και αυτός, που στο εξής θα αποκαλείται  για συντομία προμηθευτής,  την
αναλαμβάνει  με  τους  ακόλουθους  όρους,  που  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα,  μαζί  με  τους  όρους  της
σχετικής διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Τα είδη που περιγράφονται στο άρθρο 2 θα είναι εντελώς όμοια και απόλυτα σύμφωνα με τα
περιγραφόμενα στην προσφορά του προμηθευτή, το προσπέκτους που τη συνοδεύει και τις
τεχνικές  προδιαγραφές  της  σχετικής  διακήρυξης ή τα δείγματα που έχουν κατατεθεί,  που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  της  σύμβασης αυτής,  μαζί  με τους  όρους  διενέργειας  του
διαγωνισμού.

2) Για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής  παρέδωσε  στο  Γ.Ν.Α.I.  εγγυητική
επιστολή  (…………..€)  τηs
……………………………………………………………………………..

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 προμηθευτή και  η εγγύηση,  καταπίπτει  υπέρ του Νοσοκομείου ως ποινική ρήτρα.  Οι
ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στη διακήρυξη ισχύουν καθόλη την διάρκεια της σύμβασης,
το ύψος τους δε συνομολογείται ως δίκαιο και εύλογο.

4) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, μετά την παράδοση και την
ποιοτική και  ποσοτική παραλαβή των ειδών ή  της  εργασίας  και  αφού  προσκομιστούν α)
τιμολόγιο  σε  δύο  αντίγραφα  β)  πρωτόκολλο  παραλαβής  και  γ)  βεβαίωση  φορολογικής
ενημερότητας.

5) Απαγορεύεται  η  εκχώρηση,  καθόσον  η  παρούσα  σύμβαση  έχει  απόλυτα  προσωποπαγή
χαρακτήρα.

6) Κατ’  εξαίρεση,  η  εκχώρηση  δύναται  να  επιτραπεί  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  υφίσταται
αιτιολογημένο  περί  αυτού  αίτημα  του  προμηθευτή  και  έγγραφη  συναίνεση  του  αρμοδίου
οργάνου του Νοσοκομείου ή του φορέα που διενήργησε το διαγωνισμό, η οποία παρέχεται με
ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά. Σε περίπτωση που τα είδη της παρούσας σύμβασης
δεν παραδοθούν ή αν παραδοθούν,  χωρίς  να πληρούν τους όρους  της παρούσας,  εφαρμόζονται  οι
σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και του Π.Δ. 118/2007.
Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει στο Νοσοκομείο εντός 48 ωρών από την ημέρα παραγγελίας, τις
ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται (εγγράφως, προφορικά ή τηλεφωνικά) με δική του
ευθύνη, δικά του μέσα και δικές του δαπάνες, μέσα στις αποθήκες της Διαχείρισης του Νοσοκομείου.
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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 Δικαστήρια των Αθηνών.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι  «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη
εκτός Φ.Π.Α.
Όλοι  οι  όροι  του  παρόντος  συνομολογούνται  ως  ουσιώδεις,  ενδεχόμενη  δε  τροποποίηση  του
περιεχομένου τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο.

Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι σύμφωνα με
την τεχνική προσφορά της εταιρείας.

Μετά  την  ανάγνωση  και  βεβαίωση  της  σύμβασης  οι  δύο  συμβαλλόμενοι  υπογράφουν  δύο  όμοια
πρωτότυπα αυτής.
Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατίθεται στο αρμόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο λαμβάνει
σαν διπλότυπο ο προμηθευτής.

Για ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 25/2015
Διακήρυξη  του  σχετικού  διαγωνισμού,  τους  όρους  της  οποίας  η  ανάδοχος  εταιρεία  αποδέχθηκε
ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
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