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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

      1Η
 Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΚΖΡΟΥΝ 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ-ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 
ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 

Ραρ. Γ/λζε: Βαζ. Πνθίαο 114 Αζήλα, 01.08.2016 
Ρ.Θ.: 115 27 ΑΞ: 11076 
Ξιεξνθνξίεο: Η. Βαιζακή  
Ρειέθσλν:  213 208 8750 Αξ. Γηαθήξπμεο: 84/2016 
Φαμ:  213 208 8716  ΞΟΝΣΔΗΟΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 
Email: ibalsami@hippocratio.gr   
 

ΘΔΚΑ: “Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ παξνρήο Τπεξεζηώλ 
Πιύζεο Αθάζαξηνπ Ικαηηζκνύ (CPV: 98312000−3) κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 
ρακειόηεξε ηηκή, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, γηα ηέζζεξηο (4) 
κήλεο θη εσο εμάληιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ ΠΠΤΤ 
2014” 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ  Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

Γηνηθεηηθή – Νηθνλνκηθή πεξεζία 
πνδηεχζπλζε Νηθνλνκηθνχ 
Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ πεξεζίεο Ξιχζεο Αθάζαξηνπ Ηκαηηζκνχ  
ΘΥΓΗΘΝΠ CPV 98312000-3 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο 
ΘΟΗΡΖΟΗΝΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ Σακειφηεξε Ρηκή 
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ρέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θη έσο 

εμάληιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ €45.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 
ΞΞ 2014 

ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ Όρη 
ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

01.09.2016, εκέξα  Ξέκπηε θαη ψξα 10:00πκ.  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 01.09.2016, εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 12:00κκ. 
ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, Ρκήκα Γξακκαηείαο/Ξξσηφθνιιν 
ΓΗΔΘΛΠΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ 

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 
www.hippocratio.grΓξαθείν ΞξνκεζεηψλΓηαγσληζκνί–Γηαπξαγκαηεχζεηο 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
 
Έρνληαο ππ’ φςε: 
1. Ρν αξ. 57 ηνπ Λ.4403/2016 (Α΄125) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έσο 46 ηεο Νδεγίαο 2013/34/ΔΔ .... θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ.» ζχκθσλα κε ην νπνίν απφ 1.7.2016 θαηαξγνχληαη 
ηα άξζξα 14 έσο 201 ηνπ Λ. 4281/2014 (Α’ 160), πιελ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 134 έσο 138,139, 
157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201, νη νπνίεο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 
2. Ρν α. 93 ηνπ Λ.4368/2016 (ΦΔΘ 21Α΄/21.02.2016) «Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ 
έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
3. Ρν Λ.4270/2014 (ΦΔΘ 143/Α΄/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 
4. Ρν Λ.4250/2014 (ΦΔΘ 74/Α’/26-03-2014), «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο 
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 
(Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
5. To N. 4172/13 (ΦEK 167/Α/23.07.2013) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 
Λ.4046/2012, ηνπΛ. 4093/2012 θαη ηνπ Λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
6. Ρν Λ.4155/2013 (ΦΔΘ120/A/29.05.13) «Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
άιιεο Γηαηάμεηο». 
7. Ρν α. 27 παξ. 11 ηνπ Λ. 3867/2010 (ΦΔΘ 128/Α΄/03.08.2010) «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, 
ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ.» 
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8. Ρν Λ.3861/10 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.  
9. Ρν Λ.3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α’/18.06.07) «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν 
γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 
10. Ρν Λ.3329/05 (ΦΔΘ 81/Α΄/04.04.2005) «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 
11. Ρν Λ. 2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 
45/Α'/1999), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  
12. Ρν Λ.2362/95 (ΦΔΘ 247/Α/27.11.1995) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 
Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 
13. Ρν Ξ.Γ. 113/2010 (ΦΔΘ 194/Α’/2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 
14. Ρν ΞΓ 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΘ 150/Α’/01.07.2007) φπσο ηζρχεη. 
15. Ρελ ππ. αξ. 3215/07.06.2016 (ΑΓΑ: 6ΜΜΕ465ΦΝ-ΟΦΚ) Απφθαζε ηνπ Αλαπι. πνπξγνχ γείαο 
ζρεηηθά κε ηελ «Λέα παξάηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ γείαο (Ξ.Ξ...) ηνπ έηνπο 
2010 θαη ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ γείαο (Ξ.Ξ..Φ..) ησλ εηψλ 
2011, 2012, 2013 θαη 2014». 
16. Ρελ ππ. αξ. Ξ1/2380/17.04.2014 (ΦΔΘ 3400/Β/20.12.2012) ΘΑ «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ 
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».  
17. Ρελ ππ. αξ. Ξ1/3305/03.11.2010 (ΦΔΘ 1789/Β’/12.11.2010) Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο «Πχλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, 
θαη’ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Λ.2286/95». 
18. Ρελ ππ. αξ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΔΘ 431/Β/07.05.1998) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Νηθνλνκηθψλ «Θαζνξηζκφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο θαη 
ππεξεζίεο». 
19. Ρελ ππ’ αξηζκ. 5804/04.12.14 (Β΄ 3261) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ γείαο θαη 
Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ, 
πεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ, έηνπο 2014.  
20. Ρελ ππ. αξ 6484/30.12.2014 (Β΄3693) πνπξγηθή Απφθαζε «Νξηζκφο Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ γείαο (Ξ.Ξ..Φ..), έηνπο 2014, 
πηζηψζεηο 2015, εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 
δηαγσληζκψλ − Ξαξάηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ γείαο (Ξ.Ξ...), ησλ εηψλ 
2010,2011 θαη 2013.» 
21. Ρελ ππ. αξ. 9944 /12.03.15 (ΑΓΑ: ΤΝΦΝ469Ζ26-Ζ6Ρ) Απφθαζε ηεο 1εο ΞΔ Αηηηθήο «Νξηζκφο 
Φνξέσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξ.Ξ...Φ 2014 αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ΦΞΘΑ ηα νπνία ππάγνληαη ζηε Γηνίθεζε 1εο .ΞΔ Αηηηθήο». 
22. Ρελ ππ. αξ. 5805/08.08.2012 (Β΄2309) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο «Νξηζκφο Φνξέσλ 
δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ γείαο (Ξ.Ξ...) έηνπο 
2012, πηζηψζεηο 2012 θ' 2013 θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ 
δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ». 
23. Ρελ ππ. αξ. 11081/14.12.2011 (Β΄2957) Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ γείαο «Έγθξηζε ζπγθξφηεζεο 
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, ησλ Φνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ Λ. 
3580/07». 
24. Ρελ ππ. αξ. 11/05.01.2016 εγθχθιην ηεο ΔΞ ζρεηηθά κε ηελ «ελζσκάησζε ζε εληαίν θείκελν ηεο 
δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ - Αλάξηεζε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δπηηξνπήο 
Ξξνκεζεηψλ γείαο (εγθχθιηνη) απνζπάζκαηνο ηεο απφθαζεο ηεο Νινκέιεηάο ηεο πνπ ειήθζε θαηά ηελ 
ππ΄αξηζκ. 68/14.12.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 6ν) θαη δεκνζηεχζεθε ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ ζηηο 15.12.2015 
(ΑΓΑ Υ9ΖΘ465ΦΝ-41Η), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε εγθχθιηνο κε ην σο άλσ πεξηερφκελν». 
25. Ρελ ππ’ αξηζ. 47/23.12.14 (Θέκα 7ν) Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ 
νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΑΓΑ: ΥΖΚΛ4690ΥΠ-ΘΖΥ). 
26. Ρν γεγνλφο φηη νη ππεξεζίεο πιχζεο ηκαηηζκνχ δελ εληάζζνληαη ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο ΔΞ. 
27. Ρηο Ξ. ΑΟ. 43/04.12.2014 (Θέκα 15ν) θαη 1/15.01.2015 (ζέκα 12ν) Απνθάζεηο ηνπ ΓΠ ζρεηηθά κε 
ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
28. Ρελ ππ. αξ. 19/28.07.2016 (ζέκα 15ν) Απφθαζε ηνπ ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ 
πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ (ΑΓΑ: ΥΚΜ04690ΥΠ-Α4Ρ).  
29. Ρελ ππ. αξ. 10β/Γ.Ξ.νηθ. 109729/17.12.2013 (ΦΔΘ 644/ΝΓΓ/24.12.13) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
γείαο ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ηνπ Ληθφιανπ Ρνπξνχηζηθα σο Αλαπι. Γηνηθεηή ηνπ Γ.Λ.Α. 
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», αξκνδηφηεηαο ηεο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο. 
30. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. 
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
31. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ 
πνζνχ ησλ 45.000,00€ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Ραθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 
Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 1481/01.08.16 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 
(ΑΓΑ: Τ0ΜΜ4690ΥΠ-ΤΓ4). 
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 
 

1. Ρνλ ππ. αξ. 84/2016 Ξξφρεηξν Γηαγσληζκφ, κε θαηάζεζε γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ, 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο πεξεζηψλ Ξιχζεο Αθάζαξηνπ Ηκαηηζκνχ (CPV: 98312000−3) κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο θη εσο εμάληιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ ΞΞ 2014. 

2. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ 

επξώ (45.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο 

πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

3. Νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη ηνπ Ξξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

επηζπλαπηφκελε Γηαθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηα απηήο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο.  

4. Ζ απφθαζε δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα απηήο, 

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

ζηελ ΓΗΑΓΔΗΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/θαη ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) www.eprocurement.gov.gr. 

5. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 01.09.16, εκέξα Πέκπηε 

θαη ψξα 10:00πκ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ηζφγεην, Ρκήκα Γξακκαηείαο/Ξξσηφθνιιν). Ζ 

εκεξνκελία θαη ψξα απηή ζα απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ 

ηεο πεξεζίαο. Νη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε 

απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία κέρξη ηε ιήμε 

ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ην παξφλ πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 

ή πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ην παξφλ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

6. Ωο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ε 01.09.16, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 

12:00κκ ζηα γξαθεία ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «Ηππνθξάηεην», 

Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, ΡΘ: 115 27, Αζήλα, 1νο φξνθνο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. 

7. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

Γηαθήξπμεο: 

 α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

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

 γ) Ππλεηαηξηζκνί 

 δ) Θνηλνπξαμίεο 

8. Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ Ξξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, ηνπ 

δηαγσληζκνχ βαζηδφκελε ζην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. 

9. Θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε απηή ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ 

δεκνζίνπ, φπσο απηέο ηζρχνπλ. 

 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
 

 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΡΟΤΣΙΚΑ 

 
πλεκκέλα: 
- Γηαθήξπμε θαη Ξαξαξηήκαηα 
 
 
 
Δζση. Γηαλνκή: 
- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΣΟΤ ΤΠ. ΑΡ. 84/2016 

«ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΛΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ 

ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΔΔΡΙ (4) ΜΗΝΔ ΚΙ ΔΩ ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΣΙΜΗΜΑΣΟ, 

ΠΡΟΤΠ/Α ΓΑΠΑΝΗ 45.000,00€ ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ,  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΠΠΤΤ 2014» 

 
1 Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» πξνθεξχζζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξφρεηξν δηαγσληζκφ, 

κε ηελ θαηάζεζε γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο 
πεξεζηψλ Ξιχζεο Αθάζαξηνπ Ηκαηηζκνχ (CPV: 98312000−3) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε 
ηηκή, γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο θη εσο εμάληιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ 
ΞΞ 2014. 

2. Πνζνηηθέο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Δηδώλ/Τπεξεζηώλ 

2.1 Εεηνχκελα Δίδε 

Νη πξνο αλάζεζε ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο 
πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ιακβάλεη γλψζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη ησλ 

Δηδηθψλ Όξσλ θαη δεζκεχεηαη φηη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο φξνπο νη νπνίνη είλαη απαξάβαηνη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ξ.Γ 118/07. 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απαηηείηαη λα ζπλππνβάιεη πιήξε θάθειν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Φχιινπ 
Ππκκφξθσζεο (πφδεηγκα Ξίλαθα ΗΗ). 
 

2. Πνζνηηθέο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Δηδώλ 

2.1 Νη πξνο αλάζεζε ππεξεζίεο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ θαησηέξσ Πίλαθα Ι, ζα πξέπεη λα 
θαιχπηνπλ ηηο νξηδφκελεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα ΙΙ: 

Πίλαθαο Ι: «Πίλαθαο ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΛΤΝΟΜΔΝΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ» 

α/α Α΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΟΟΣΗΣΕ (τμχ) ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Α1 Κλινοςκεπάςματα: βαμβακερά -πικζ (2-2,5 Χ 1-1,60) 2.810 3.990,20 € 

Α2 Κλινοςκεπάςματα *μάλλινα+ (2-2,5 Χ 1-1,60) 347 492,74 € 

Α3 Μπλοφηεσ Ιατρϊν ποπλίνα (0,80Χ4,50) 1.450 2.059,00 € 

  Σφνολο Κατθγορίασ Α: 4.607 6.541,94 € 

  Β΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: 

Β1 Σεντόνια-Κοινά - Ρράςινα (1,50Χ2,50) 50.750 20.807,50 € 

Β2 Στρϊματα κενά (κικεσ ςτρωμάτων) *1-1,12 Χ 2-2,24] 58 23,78 € 

Β3 Σάκοι άπλυτων (1,75 Χ 0,78) 2.900 1.189,00 € 

Β4 
Στολζσ προςωπικοφ Νοςοκομείου (ςακάκι - 
παντελόνι) *0,80Χ2,50+ 

2.900 1.189,00 € 

Β5 Xιτϊνια πιηαμϊν (1,12Χ11,20) 14 5,74 € 

Β6 Ρανταλόνια πιηαμϊν (0,80Χ2,50) 14 5,74 € 

Β7 όμπεσ γυναικϊν (νυχτικά) *1,80Χ3,20+ 14 5,74 € 

Β8 Σακάκια χειρουργείου (χρωματιςτά) 1.450 594,50 € 

Β9 Ραντελόνια χρωματιςτά χειρ/γείου (περιςκελίδεσ) 1.450 594,50 € 

  φνολο Κατηγορίασ Β΄: 59.550 24.415,50 € 

  Γ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Γ1 Ροδιζσ αδελφϊν, μαγείρων κ.λπ. (0,80Χ1,50) 230 78,20 € 

Γ2 Ρροςόψια χνουδάτα (40Χ0,70-0,30Χ1) 1.130 384,20 € 

Γ3 Κελφφια προςκεφάλων (0,50Χ0,70) 10.150 3.451,00 € 

Γ4 Τετράγωνα χειρουργείου (1,00Χ1,00) 4.150 1.411,00 € 

  φνολο Κατηγορίασ Γ’: 15.660 5.324,40 € 

  Δ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  

Δ1 Ραντελόνια ενδοςκόπθςθσ  55 8,80 € 

  φνολο Κατηγορίασ Δ’: 55 8,80 € 

  Γενικό Σύνολο:  36.290,64 € 

  Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ:  45.000,39 € 
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2.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Πίλαθαο ΙΙ: «Πίλαθαο ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ» 

 
 
 

α/α 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ / ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Α ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ – ΔΙΑΡΡΤΘΜΙΗ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

1 Από πλευράσ Αρχιτεκτονικισ δομισ το κτίριο των πλυντθρίων 
πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνο ϊςτε να αποτελείται από 
τρεισ (3) ηϊνεσ. 

ΝΑΙ 

  2 Στθν πρϊτθ ηϊνθ θ διαρρφκμιςθ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ διαλογι και θ αποκικευςθ του ακάκαρτου 
ιματιςμοφ όπωσ π.χ. των Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων (χωριςτά το 
κακζνα) των Ξενοδοχείων κ.ο.κ. 

ΝΑΙ 

  3 Η ηϊνθ αυτι πρζπει να χωρίηεται από το υπόλοιπο ςυγκρότθμα με 
διάδρομο για να μθν επιβαρφνει τον ιματιςμό ςτισ υπόλοιπεσ 
φάςεισ επεξεργαςίασ του με μικροβιακι χλωρίδα. 

ΝΑΙ 

  4 Η δεφτερθ ηϊνθ πρζπει να περιλαμβάνει τισ εγκαταςτάςεισ του 
εξοπλιςμοφ (πλυντιρια-ςτεγνωτιρια- ατμοκλιβάνουσ). Πλα τα 
μθχανιματα πρζπει να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και επαρκι 
ςε αρικμό. 

ΝΑΙ 

  5 Η τρίτθ ηϊνθ να ζχει επικοινωνία με τθ δεφτερθ με πάςο και να 
οδθγεί ςτα ςιδερωτιρια αφοφ προθγουμζνωσ γίνει αξιολόγθςθ 
του παραχκζντοσ αποτελζςματοσ.  

ΝΑΙ 

  6 Πλα τα τμιματα του πλυντθρίου πρζπει να υποςτθρίηονται από 
κατάλλθλο εξαεριςμό για τθν αποφυγι ανάμειξθσ του αζρα 
μεταξφ των χϊρων π.χ. αρχιτεκτονικοί φραγμοί, ςυςτιματα 
αρνθτικισ πίεςθσ αζρα ςτουσ χϊρουσ επεξεργαςίασ του 
ακάκαρτου ιματιςμοφ, κετικι ροι αζρα από τουσ χϊρουσ 
επεξεργαςίασ του κακαροφ ιματιςμοφ, μθχανζσ αναρρόφθςθσ τθσ 
απελευκερωμζνθσ ςκόνθσ. 

ΝΑΙ 

  7 Τα πλυντιρια να πλθροφν τισ ςχετικζσ Υγειονομικζσ Διατάξεισ 
κακϊσ και τισ Διατάξεισ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 
 

ΝΑΙ 

  Β ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

1 Οι εργαςίεσ ςτα πλυντιρια περιλαμβάνουν ςειρά διαδικαςιϊν 
όπωσ: Διαλογι – Ρλφςιμο –Στζγνωμα –Σιδζρωμα –Αποκικευςθ –
Μεταφορά. 

ΝΑΙ 

  2 Οι εργαηόμενοι ςτθ διαλογι να φοροφν προςτατευτικοφσ 
φραγμοφσ (μάςκα, γάντια, πλαςτικι ποδιά) και να μθν 
μετακινοφνται ςτο χϊρο του κακαροφ ιματιςμοφ. 

ΝΑΙ 

  3 Ο ακάκαρτοσ ιματιςμόσ δεν πρζπει να μετακινείται από τισ 
ακάκαρτεσ προσ τισ κακαρζσ περιοχζσ. 
 

ΝΑΙ 

  Γ ΑΚΑΘΑΡΣΟ ΙΜΑΣΙΜΟ 

1 Να γίνεται διαλογι του ακάκαρτου ιματιςμοφ ωσ εξισ: 
α) Ιματιςμόσ χωρίσ βιολογικά υγρά 
β) Ιματιςμόσ λερωμζνοσ με βιολογικά υγρά  
γ) Ιματιςμόσ ευαίςκθτοσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (πράςινα) 
δ) Στολζσ προςωπικοφ 

ΝΑΙ 

  
2 ο ακάκαρτοσ ιματιςμόσ τοποκετείται πάντα ςε τροχιλατα 

καρότςια που αναγράφεται πάνω «ΑΚΑΘΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» και 
ποτζ ςτο ζδαφοσ. 

ΝΑΙ 

  
3 Τα τροχιλατα καρότςια μεταφοράσ να πλζνονται κακθμερινά ι ςε 

τακτά χρονικά διαςτιματα ανάλογα με τθ χριςθ τουσ. ΝΑΙ 

  
Δ ΣΡΟΠΟ ΠΛΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ  
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 α) Πρόπλυςη: με κρφο ι χλιαρό νερό ςτουσ 35οC, ϊςτε να 
διαβραχεί πλιρωσ ο ιματιςμόσ ϊςτε με τθν διείςδυςθ του νεροφ 
ςτισ υφαςμάτινεσ ίνεσ να απομακρυνκοφν οι ρφποι και οι ξζνεσ 
ουςίεσ. Ακολουκοφν τρία (3) ξεβγάλματα διάρκειασ 3ϋτο κακζνα 
με προτεινόμενθ ποςότθτα υγροφ διπλάςια από το βάροσ του 
ιματιςμοφ και ςτφψιμο. Ρροςκικθ χλωρίου 125 ppm ςε κρφο νερό 
χωρίσ απορρυπαντικό για διάρκεια 4ϋκαι ακολουκοφν πζντε (5) 
ξεβγάλματα διάρκειασ 5ϋτο κακζνα. 

ΝΑΙ 

  
 β) Κφρια πλφςη: πλφςιμο ςτουσ 71oC για 25ϋτουλάχιςτον. Ζξι κιλά 

ςαποφνι για 200 kgr ιματιςμοφ. Άδειαςμα του νεροφ.  
Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ κερμοκραςίασ και διάρκειασ ζκκεςθσ ς’ 
αυτι είναι ςθμαντικόσ για τθν καταςτροφι των βλαςτικϊν 
μορφϊν των μικροβίων. 
Επίςθσ θ κερμοκραςία νεροφ δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 90oC 
διότι καταςτρζφει τον ιματιςμό. Εάν υπάρχουν ειδικζσ ενδείξεισ 
τότε αποςτειρϊνονται π.χ. (Σάκοι με ειδικι ςιμανςθ λοιμογόνου 
παράγοντα). 
Τρία (3) ξεβγάλματα με κρφο νερό, 3ϋτο κακζνα. 
Το νερό απαραίτθτα να είναι παροχισ κεντρικοφ δικτφου 
Ε.Υ.Δ.Α.Ρ. και να επιδεικνφεται ο ςχετικόσ λογαριαςμόσ ςε κάκε 
ηιτθςθ.  
Τα χρθςιμοποιοφμενα απορρυπαντικά να είναι μαλακοί ςάπωνεσ 
και εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ.  
Σε περίπτωςθ που δθμιουργθκεί κάποιο πρόβλθμα (εμφάνιςθ 
πακιςεων οφειλομζνων ςτο χρθςιμοποιοφμενο απορρυπαντικό, 
κ.λπ.) ο χορθγθτισ υποχρεοφται να το αντικαταςτιςει. 
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ από τον ανάδοχο οιονδιποτε 
χθμικϊν ουςιϊν κατά τθν πλφςθ, που μποροφν να καταςτρζψουν 
τον ιματιςμό. 
Να γίνεται ζλεγχοσ του αποτελζςματοσ και επί προβλθμάτων να 
επακολουκεί επαναπρογραμματιςμόσ τθσ πλφςθσ. 
Ο κακαρόσ ιματιςμόσ να οδθγείται ςτο τμιμα του ςιδερωτθρίου 
με ειδικοφσ τροχιλατουσ κακαροφσ κάδουσ ι κυλιόμενουσ 
ιμάντεσ. 

ΝΑΙ 

  
Ε ΙΔΕΡΩΣΗΡΙΑ 

 Στο τμιμα αυτό υποχρεωτικά ο ιματιςμόσ κα μεταφζρεται με 
κυλιόμενουσ ιμάντεσ ι τροχιλατουσ ειδικοφσ ( ειδικι ςιμανςθ ι 
διαφορετικό ςχιμα ) κακαροφσ κάδουσ. 
Πλεσ οι μπλοφηεσ των Ιατρϊν και του Νοςθλευτικοφ προςωπικοφ 
κα ςιδερϊνονται με τα χζρια ι με ειδικζσ πρζςεσ.   
Υποχρεωτικι ςτο χϊρο είναι θ εγκατάςταςθ μθχανιςμοφ 
αναρρόφθςθσ τθσ απελευκερωμζνθσ ςκόνθσ. 
Στο ςτάδιο αυτό απαιτείται ζλεγχοσ και διαχωριςμόσ του 
κατεςτραμμζνου ιματιςμοφ και επιςτροφισ του ςτο Κδρυμα 
(πλυμζνοσ). 
Απαιτείται καλό ςτζγνωμα του ιματιςμοφ πριν από τθν τελικι 
ςυςκευαςία. 
Η τελικι ςυςκευαςία γίνεται ςε selofan, αεροςτεγϊσ κλειςμζνα  
και θ αναμονι ςε ειδικά dexion ι καθαρά καρότςια μζχρι τθσ 
διακομιδισ του ςτο Νοςοκομείο. 

ΝΑΙ 

  
Σ ΟΡΓΑΝΩΗ 

 Το προςωπικό για κάκε ηϊνθ δεν πρζπει να αναμειγνφεται ςτισ 
άλλεσ ηϊνεσ και υποχρεωτικά κα πρζπει να φοράει ειδικζσ 
φόρμεσ, γάντια και να τθροφνται ειδικά βιβλιάρια Υγείασ προσ 
επίδειξθ ςε κάκε ζλεγχο ι αναηιτθςθ τουσ από τθν επιτροπι. 
Οι ςυναλλαγζσ παράδοςθσ – παραλαβισ κα γίνονται κακθμερινά 
(6.00 π.μ.-10.00 π.μ.). 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει ακριβϊσ τον ιματιςμό που 
παρζλαβε μζςα  ςε 24 ϊρεσ. Κακυςτζρθςθ παραδόςεωσ ζςτω και 
ενόσ ροφχου αποτελεί παράβαςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί. Εάν κατά τθν παραλαβι του πλυμζνου ιματιςμοφ θ 
επιτροπι διαπιςτϊςει ότι ζνα ι περιςςότερα είδθ δεν ζχουν 
πλυκεί καλά, τα επιςτρζφει ςτον ανάδοχο με πρακτικό 
επιςτροφισ για επανάλθψθ του πλυςίματοσ ι ςιδερϊματοσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τα επιςτρζψει εντόσ 
24ϊρου χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αμοιβι.  
Σε περιπτϊςεισ αργιϊν κα πρζπει να υπάρχει επικοινωνία με τθν 
Ιματιοκικθ του Ιδρφματοσ, για τον κακοριςμό τρόπου εφρυκμθσ 
λειτουργίασ. 
Η παραλαβι του ακάκαρτου ιματιςμοφ κα γίνεται παρουςία 

ΝΑΙ 
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εκπροςϊπου τθσ Ιματιοκικθσ ςε χϊρο άλλο εντόσ του 
Νοςοκομείου ι του Ραραρτιματοσ που κα κακορίηει ο Υπεφκυνοσ 
Ρροϊςτάμενοσ Ιματιοκικθσ. 
Η καταμζτρθςθ κα γίνεται ςτον ειδικό αυτό χϊρο από τθν 
εκάςτοτε επιτροπι που ορίηει ντο Νοςοκομείο. 
Η παράδοςθ του κακαροφ ιματιςμοφ κα γίνεται ςτισ Ιματιοκικεσ 
του Ιδρφματοσ (Κεντρικοφ κτιρίου και Ραραρτιματοσ) με ευκφνθ 
και προςωπικό του ανάδοχου. 
Τα αυτοκίνθτα που κα μεταφζρουν τον κακαρό ιματιςμό και μόνο 
πρζπει να φζρουν βεβαίωςθ από αρμόδια Δθμόςια υπθρεςία ότι 
είναι απολυμαςμζνα κακωσ επίςθσ και για το χρόνο ιςχφοσ τθσ 
απολφμανςθσ. Η βεβαίωςθ αυτι κα επιδεικνφεται ςε κάκε ηιτθςθ 
ςτα αρμόδια όργανα του Νοςοκομείου. 
Κατά τθν παραλαβι και παράδοςθ του ιματιςμοφ ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να είναι μπροςτά ο ίδιοσ ι δι’ αντιπροςϊπου του 
εγγράμματου, του οποίου τθν ιδιότθτα κα ζχει καταςτιςει γνωςτι 
ςτο Νοςοκομείο και ο οποίοσ κα υπογράφει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβισ και παράδοςθσ κακϊσ και τα πρακτικά 
επιςτροφισ ι τα πρακτικά παραβάςεων. 
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ι ο αντιπρόςωπόσ του αρνθκοφν 
να υπογράψουν τα πρακτικά θ επιτροπι είναι υποχρεωμζνθ να 
αναφζρει τθν άρνθςθ ςτο πρακτικό , θ οποία άρνθςθ κα 
αποτελζςει ιδιαίτερα επιβαρυντικό ςτοιχείο για τθν εξζταςθ τθσ 
παράβαςθσ από το Συμβοφλιο Διοίκθςθσ. 
Κατά τθν αξιολόγθςθ του διαγωνιςμοφ θ αρμόδια επιτροπι κα 
μεταβεί ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ του ανάδοχου, για επιτόπιο 
ζλεγχο αυτϊν. 
Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ να κάνει εντατικοφσ ελζγχουσ ςτα πλυντιρια του 
ανάδοχου, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιδεικνφει 
επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του 
απορρυπαντικοφ το οποίο χρθςιμοποιεί. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Πηε Πηήιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή 

επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

Αλ ζηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ» ή έλαο αξηζκφο (πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ 

αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε) ηφηε ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζεσξνχκελε σο απαξάβαηνο φξνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε 

αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Ξξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ 

πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Ξξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί 

απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη 

επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο (ηδηαίηεξα αλ απηή απνηειεί ειάρηζηε. 

Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Ξαξάξηεκα ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο 

ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Ρερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο 

πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο 

κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Ξηλάθσλ Ππκκφξθσζεο. Πηελ αξρή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ.  

Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά 

ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Ρερληθφ Φπιιάδην 3, Πει. 4 Ξαξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληίζηνηρα ζην 

ηερληθφ θπιιάδην ή ζηε ζρεηηθή αλαθνξά, κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, ηερληθή θηι ζα ππνγξακκηζηεί ην 

ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία ή ππεξθάιπςε θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ 

Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Ξξνδ. 4.18). 

Ρνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ησλ ΞΗΛΑΘΥΛ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ θαη ε 

παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ζηνηρεία θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ. 
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Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ», γηα έζησ θαη έλα απφ ηνπο φξνπο ζηνλ 

πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ηφηε ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη απάληεζε ζην ζρεηηθφ φξν. 

 

2.3 Καηάζεζε δείγκαηνο 

(δελ απαηηείηαη)  

 

2.4 Δηδηθνί Όξνη 

1. Ξαξάδνζε & παξαιαβή 

 Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαιακβάλεη ηνλ αθάζαξην ηκαηηζκφ ηνπ Λνζ/κείνπ εληφο 

24 σξψλ απφ ηελ παξαγγειία θαη λα ηνλ επηζηξέθεη ζ΄ απηφλ απνιχησο θαζαξφ θαη θαιά ζηδεξσκέλν. 

 Ζ παξαιαβή θαη ε επηζηξνθή ηνπ ηκαηηζκνχ απφ ηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη κε έμνδά ηνπ 

κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα. 

 Ζ κεηαθνξά ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ απηνθίλεην απφ απηφ πνπ ζα 

παξαδίδεη ηνλ θαζαξφ ηκαηηζκφ ζην Λνζνθνκείν. 

 Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ελήκεξν ην Λνζ/κείν γηα θάζε αιιαγή πνπ επηθέξεη ζηα 

απηνθίλεηα πνπ ζα ην εμππεξεηνχλ. 

 Δπίζεο ε παξαιαβή θαη ε επηζηξνθή ηνπ ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο (6.00πκ-

10.00 πκ) δηα ηεο πξνζπειάζεσο ηνπ απηνθηλήηνπ εηο ην πιεζηέζηεξν ζεκείν παξαιαβήο ηνπ Λνζ/κείνπ 

θαη ελψπησλ ηξηκεινχο επηηξνπήο παξαιαβήο πνπ ζα νξίζεη ν Γηνηθεηήο ηνπ Λνζ/κείνπ. 

 Ρα παξαιακβαλφκελα είδε απφ ηνλ αλάδνρν πιχζεσο ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη κέζα ζε κία 

εκέξα ρσξηζκέλα ζε είδε θαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζάθνπο θαζαξνχο θαη απνιπκαζκέλνπο. 

 

2. πνρξεψζεηο Αλάδνρνπ 

 Ν θαζαξηζκφο ηνπ Ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη κε απνξξππαληηθφ γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί άδεηα 

θπθινθνξίαο θαη ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη επαξθή θαη ζπγρξφλσο γηεηλφ θαζαξηζκφ. Πε πεξίπησζε πνπ 

ζα δεκηνπξγεζεί θάπνην πξφβιεκα ζην Ίδξπκα (κε επαξθήο θαζαξηζκφο, εκθάληζε παζήζεσλ 

νθεηινκέλσλ ζην ρξεζηκνπνηνχκελν απνξξππαληηθφ θιπ), ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα αληηθαηαζηήζεη 

ην ρξεζηκνπνηνχκελν απνξξππαληηθφ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ αλάδνρν άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαηά ηελ πιχζε φπσο 

π.ρ. πνηάζα, βαξπθίλα, ρισξίλε θιπ πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ ηκαηηζκφ. 

 Ρν Λνζ/κείν κπνξεί κε αξκφδηα φξγαλά ηνπ λα πξαγκαηνπνηεί εληαηηθνχο ειέγρνπο ζηα 

πιπληήξηα ηνπ αλάδνρνπ, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδεηθλχεη επηθπξσκέλν θση/θν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ηνπ απνξξππαληηθνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί. 

 Ρν πιχζηκν θαη ην ζηδέξσκα ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ηερληθήο πιπζίκαηνο θαη 

ζηδεξψκαηνο νη κπινχδεο φκσο ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ Λνζειεπηηθνχ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθνχ ζα 

ζηδεξψλνληαη κε ηα ρέξηα. 

 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη απξνθαζίζησο αθξηβψο ηνλ ηκαηηζκφ πνπ παξέιαβε 

κέζα ζε κία εξγάζηκε εκέξα. Θαζπζηέξεζε παξαδφζεσο έζησ θαη ελφο ξνχρνπ απνηειεί παξάβαζε ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Αλ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πιπλνκέλνπ ηκαηηζκνχ  ε επηηξνπή 

παξαιαβήο δηαπηζηψζεη φηη έλα ή φια ηα είδε δελ έρνπλ πιπζεί ή ζηδεξσζεί θαιά ηα επηζηξέθεη ζηνλ 

αλάδνρν κε πξαθηηθφ επηζηξνθήο γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ πιπζίκαηνο ή ζηδεξψκαηνο. 

 Πηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα επηζηξέςεη πιπκέλα θαιά θαη 

ζηδεξσκέλα ζε είθνζη ηέζζεξηο ψξεο ρσξίο θακία ηδηαίηεξε ακνηβή. 

 Ρα απηνθίλεηα πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηνλ θαζαξφ ηκαηηζκφ θαη κφλν πξέπεη λα θέξνπλ βεβαίσζε 

απφ αξκφδηα Γεκφζηα ππεξεζία φηη είλαη απνιπκαζκέλα θαζψο επίζεο θαη γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

απνιχκαλζεο. Ζ βεβαίσζε απηή επηδεηθλχεηαη ζε θάζε δήηεζε ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε ράζηκν ή δεκηά ηνπ ξνπρηζκνχ ηνπ Λνζ/κείνπ θαη 

ππνρξενχηαη ρσξίο θακία αληίξξεζε  λα θαηαβάιιεη ηελ αμία ηνπ ξνπρηζκνχ πνπ έραζε ή θαηέζηξεςε. 

 Ζ αλσηέξσ αμία ηνπ απνιεζζέληνο ξνπρηζκνχ ζα θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ αλάδνρνπ κεηά 

απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή ππεξεζίαο κε απφθαζε ηνπ Γ.Π ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 Θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πιπκέλνπ ηκαηηζκνχ πξέπεη λα ζπληάζζεηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή 

παξαιαβήο πξσηφθνιιν ζε ηξηπινχλ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ εηδψλ, νη 

δηαζηάζεηο απηψλ θαζψο θαη φηη ε πιχζε ησλ ξνχρσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο 

πνπ ζα ππνγξαθεί. 
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 Δπηζεκαίλεηαη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο, φηη γηα ηα είδε, πνπ αλαθέξνληαη ζε πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο πιπλνκέλνπ ηκαηηζκνχ, είλαη απαξαίηεηε, γηα ηε δηάθξηζή ηνπο, ε αλαγξαθή ησλ δηαζηάζεηο 

ηνπο. 

 Δπίζεο θαηά ηελ παξαιαβή θαη παξάδνζε ηνπ ηκαηηζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα είλαη 

κπξνζηά ή δη΄ αληηπξνζψπνπ ηνπ ελήιηθνπ θαη εγγξακκάηνπ, ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα είρε θαηαζηήζεη 

γλσζηή ηελ ηδηφηεηα απηή ζην Λνζ/κείν πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

ππνγξάθεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο φπσο θαη ηα πξαθηηθά επηζηξνθήο γηα 

ηελ επαλάιεςε ηεο πιχζεσο θαζψο θαη ηα πξαθηηθά παξαβάζεσλ. 

 Γηα θάζε ηπρφλ παξάβαζε ηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα ζπληάζζεηαη απαξαηηήησο θαηά ηελ 

παξαιαβή πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ην νπνίν φκσο ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη θαη παξά ηνπ αλάδνρνπ, ν 

νπνίνο κπνξεί λα ζεκεηψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ επί ηεο αλαγξαθφκελεο παξαβάζεσο επί ησλ νπνίσλ ζε 

ζπλέρεηα ε επηηξνπή κπνξεί λα ζεκεηψζεη ηηο αληηπαξαηεξήζεηο ηεο. 

 Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ αξλεζνχλ λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ε 

επηηξνπή είλαη ππνρξεσκέλε λα αλαθέξεη ζην πξαθηηθφ ηελ άξλεζε ε νπνία ζα απνηειέζεη επηβαξπληηθφ 

ζηνηρείν θαηά ηελ εμέηαζε ηεο παξαβάζεσο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

3. Θπξψζεηο 

 Γηα θάζε γεληθά παξάβαζε, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ αλάδνρν ε 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο δηαβηβάδεη ην ζέκα ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεη 

κία ησλ παξαθάησ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξ.Γ.118/07 ή ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

(θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ-ΘΑΞ) :α) Πχζηαζε, β) πξφζηηκν πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη, απφ 300,00 EURO 

κέρξη 3.000,00 EURO. θάζε θνξά ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη παξαθξαηείηαη απφ ην ιαβείλ ηνπ αλάδνρνπ ρσξίο άιιε δηαδηθαζία. Ν 

θαηαινγηζκφο ηεο αμίαο θαηαζηξαθέληνο ή απνιεζζέληνο ηκαηηζκνχ δελ απνηειεί πξφζηηκν, γ) έθπησζε 

κεξηθή, δ) έθπησζε νιηθή, θιπ. Ρα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά κέηξα-θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηα ησλ ηπρφλ 

πνηληθψλ θπξψζεσλ επηβάιινληαη δε θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. Έλζηαζε ρσξεί κφλν ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γ.Λ.Α.’’ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ’’ θαη 

εθδηθάδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία κέρξη δχν κελψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ απφ 

ηα Γηθαζηήξηα. Γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δηψμεσο ζα πξέπεη ην Ίδξπκα λα δηαβηβάδεη ην ζρεηηθφ θάθειν 

ζηνλ Δηζαγγειία. 

Αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα ηα ησλ ζπκβάζεσλ είλαη απηά ησλ Αζελψλ θαη κφλν. 

Ξαξαβάζεηο πνπ επηζχξνπλ ηα πην πάλσ δηνηθεηηθά κέηξα-θπξψζεηο είλαη: 

α) Θαζπζηέξεζε παξαδφζεσο πιπκέλνπ θαη ζηδεξσκέλνπ ηκαηηζκνχ. 

β) Ζ κε ηήξεζε (εμ νινθιήξνπ ή κεξηθψο) ηνπ ηξφπνπ παξαδφζεσο ηνπ Ηκαηηζκνχ. 

γ) Ξαξάδνζε Ηκαηηζκνχ θαθψο πιπκέλνπ ή ζηδεξσκέλνπ. 

δ) Κεξηθή παξάδνζε Ηκαηηζκνχ. 

ε) Άξλεζε παξαιαβήο αθαζάξηνπ ηκαηηζκνχ, ή επηζηξνθή απηνχ ιφγσ θαθνχ πιπζίκαηνο ή 

ζηδεξψκαηνο. 

ζη) Απψιεηα ηκαηηζκνχ. 

δ) Φζνξά Ηκαηηζκνχ. 

ε) Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάδνρνπ. Πηελ θαθή εξγνιαβηθή, εθηφο ησλ άιισλ 

ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε κε εγθεθξηκέλσλ απνξξππαληηθψλ ή ε κε απνιχκαλζε ησλ 

απηνθηλήησλ κεηαθνξάο ηνπ θαζαξνχ Ηκαηηζκνχ. 

 

4. Δθηέιεζε Ππκβάζεσλ. 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ζα επηιεθζνχλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 

 Ππγθεθξηκέλα, ε παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηνπ Ηκαηηζκνχ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 

δηαιακβαλφκελα ζην νηθείν άξζξν ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηα επίζεο πξνβιεπφκελα απφ ην ζρεηηθφ άξζξν απηήο. 

 Ρα ζπληαζζφκελα πξσηφθνιια παξαιαβήο, ηα νπνία είλαη απφ ηα δηθ/θά πιεξσκήο, ζα 

ππνβάιινληαη ζην αξκφδην γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ, φξγαλν ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 Ρα πξσηφθνιια επί ησλ νπνίσλ ζεκεηψλεηαη νπνηνζδήπνηε κνξθήο παξάβαζε (θαζπζηέξεζε ή 

πνηνηηθή εθηξνπή θιπ), ζα δηαβηβάδνληαη δε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηβιεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
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5. Ινηπνί Όξνη 

 Νη πξνζεξρφκελνη ζηνλ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη ην πιπληήξην ηνπο ζα 

πξέπεη απαξαίηεηα λα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο γεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη ηα φζα θαζνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλσηέξσ. 

Έιεγρνο εγθαηαζηάζεσλ πξνζθέξνληαο ή ππνθαηαζθεπαζηνχ:  Δθφζνλ αξκνδίσο θξηζεί 

απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ησλ 

ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ηα έμνδα ηεο πξνο ηνχην ζπζηαζεηζνκέλεο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο θαη΄ αλαινγία. 

 Ζ θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηξαηησηηθψλ, δηελεξγείηαη 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο ελεκεξψζεσο ηνπ ππφρξενπ. Πε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ 

εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε πξνζθνξά ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ 

αμηνινγείηαη». 

 

3. Πιαίζην Τινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο 

3.1 Γηάξθεηα Πξνκήζεηαο 

Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ 
Ξξνκεζεπηή θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

3.2 Πξνϋπνινγηζκόο ηεο Πξνκήζεηαο θαη Σξόπνο Πιεξσκήο Πξνκεζεπηή 

O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα πέληε 
ρηιηάδσλ επξψ (45.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ 
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

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

α)  Δ.Α.Α.ΓΖ.Π.: 0,10% 

β) πέξ Τπρηθήο γείαο: 2% 

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

Ρα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο είλαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ (Ξ.Γ. 118/2007), θαζψο θαη ζηελ ππ΄ αξηζ.2024709/601/0026/1998 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Νηθνλνκηθψλ (ΦΔΘ 431/Β/7.5.1998), φπσο ηζρχεη. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ηα νξηζζέληα ζην ΞΓ 
113/2010 θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

 

4. Γεληθά πεξί ηνπ Γηαγσληζκνύ 

4.1 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.  

4.2 Γιώζζα Γηαδηθαζίαο 

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

Θάζε ζπλελλφεζε κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ 
Ξξνκεζεπηή/Αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε έλζηαζε ή ππφκλεκα ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ πνπ 
απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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4.3 Γεκνζηόηεηα - Σξόπνο Λήςεο Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ θαη Παξνρή Γηεπθξηληζηηθώλ 

Πιεξνθνξηώλ 

Ρν παξφλ ηεχρνο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.hippocratio.gr, θη 
έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ ΓΗΑΓΔΗΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ θαη ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)  www.eprocurement.gov.gr/. 

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

Αξκφδηνο ππάιιεινο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο 
θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, είλαη ε θα Βαιζακή Ηζκήλε, ηει: 213 2088750, θαμ: 213 
2088716, email: ibalsami@hippocratio.gr. 

 

4.4 Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 
ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή 
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

5. Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

5.1 Πξνζθνξέο 

Νη ππνςήθηνη Ξξνκεζεπηέο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 01.09.2016, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00πκ ζην Ρκήκα 
Γξακκαηείαο/Ξξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ηζφγεην), Γηεχζπλζε: Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, Ρ.Θ. 
115 27 Αζήλα. Νη 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. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη 
ζηελ πεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ην παξφλ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη 
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Νη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο 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 αλαθέξνληαη κφλν ζηελ Αγγιηθή. Ρπρφλ εγρεηξίδηα πνπ ζα 
ζπλνδεχνπλ ηελ Ξξνζθνξά κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Νη 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.  

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ` 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 γηα όια ηα 
είδε/ππεξεζίεο ζπλνιηθά. 

Ξεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γ\μεο 
ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

5.2 ηνηρεία Φαθέινπ Πξνζθνξάο 

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

16PROC004877722 2016-08-01

http://www.hippocratio.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΨΕΣ4690ΩΣ-ΕΗΑ



Πειίδα 12 

 

α. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

β. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα (Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»). 

γ. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Ρα 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) «ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ», πεξηέρεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο πνπ ππνβάιινληαη κε 
ηελ πξνζθνξά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα.  

β) «ΦΑΘΔΙΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο) πεξηέρεη ηα ζηνηρεία 
ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ηνπ πνςήθηνπ Ξξνκεζεπηή, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα 
Ξξνθήξπμε (πξνζπέθηνπο, εγρεηξίδηα).  

γ) «ΦΑΘΔΙΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο) πεξηιακβάλεη ηα 
ζηνηρεία ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ πνςήθηνπ Ξξνκεζεπηή, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ 
παξνχζα. 

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

Ζ 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: 

5.2.1 Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ 

Πηνλ «ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ» νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ, µαδί µε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ 
επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαη ζχκθσλα κε ηηο άξζξν 6 παξ.1, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην α.3 ηνπ 
Λ.4250/14 ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α/α Ξεξηγξαθή Γηθαηνινγεηηθψλ 

1. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ.1 πεξ. γ. ηνπ Ξ.Γ. 118/07, εθφζνλ νη 
πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο. 

2. Τπεύζπλε δήισζε1 ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
απφ ηνλ πξνζθέξνληα (θπζηθφ πξφζσπν) ή ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ: 

α) νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ. 
β) ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. 
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 
δ) Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

Ξξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 
Πηελ πεχζπλε Γήισζε ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ζα 
δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο: 

Α. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ.118/07, ήηνη: 

- η) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 
iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE C316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 
iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 

                                                           
1 Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 
αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ. 
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Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) Θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 
vi) γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
vii)δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 
δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα. 
viii) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο 
έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

Β. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 άξζξνπ 6 
ηνπ Ξ.Γ.118/07 θαηαζηάζεηο, ήηνη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
-Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε 
δηαδηθαζία. 

- Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Ξ.Γ. 118/07 θαηάζηαζε, δει. φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, 
επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 
λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

- Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

- Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο 
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο. 

- Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ (ξεηά θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα 
λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ή φηη αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά 
πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). 
Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ 
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 
πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα. 

- Γελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ Ξ.Γ.60/2007 θαη φηη δελ έρνπλ αξλεζεί λα παξάζρνπλ ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο. 

- Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Αλάπηπμεο, θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο. 

- Γελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ αξ.99 ηνπ Λ.3588/2007 (Α΄153) 

- Ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). 

3. Γηα ηηο Δλψζεηο πξνζψπσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά: 
 Νη Δλψζεηο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 

γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο 
 Απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα-κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε, απαηηείηαη πξαθηηθφ 

απφθαζεο ΓΠ ή άιινπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ πνπ εγθξίλεη ηελ ζχκπξαμε κε άιια κέιε 
ηεο έλσζεο, ην πνζνζηφ ηεο θάζε κίαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ηελ απνδνρή ηεο 
αιιειέγγπαο θαη εηο νιφθιεξνλ επζχλεο. 

 

5.2.2 Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπο θαηά ηξφπν πνπ λα απνηππψλεη 
κε ζαθήλεηα. 

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

πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα). 

β) Ρα θαηαηηζέκελα εγρεηξίδηα (prospectus), ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Ξξέπεη 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. Ξξέπεη 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.  

γ) Γειψζεηο ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο ηνπ άξζξνπ 18, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/07: 

i) Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, 
ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 
εγθαηάζηαζήο ηεο. 

ii) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή 
κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην 
πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

iii) Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο, επηζπλάπηνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 
εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

δ) Γηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ξ.Γ.118/07  

i) Νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία λα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ 
κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ή ησλ ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ, πξνηχπσλ δηαρείξηζεο (π.ρ. πνηφηεηαο, πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θ.η.ι.), απηά πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηα ζρεηηθά επξσπατθά ή 
δηεζλή πξφηππα (π.ρ. ΔΛ ISO 9000, ΔΛ ISO 22000, ΔΛ ISO 14001). Ρα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα 
έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ 
Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ.Π..Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Ππλεξγαζίαο 
γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation − EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο 
Ππκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο.  

Πην παξφλ Γηαγσληζκφ, νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο θαηά EN ISO 9001. 

ii) Δάλ ην πξντφλ ππάγεηαη ζηηο Νδεγίεο Ρερληθήο Δλαξκφληζεο, ζα πξέπεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα 
πξνζθνκίδνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά, γηα λα 
επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα ζρεηηθά θαλνληζηηθά έγγξαθα. Πε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ 
είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ή θαλνληζκψλ ή δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηα νπνία 
λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο ή ειέγρνπ πξντφλησλ, δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην απφ ην 
Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ.Π..Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Ππλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation− EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο 
αληίζηνηρεο Ππκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.). 

iii) Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε Δθζέζεσλ Γνθηκψλ 
Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ γηα ηα πξντφληα, απηέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, 
ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ κε επηκέξνπο απαηηήζεηο πνηφηεηαο 
(ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Νη Δθζέζεηο Γνθηκψλ 
ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή απφ εξγαζηήξηα 
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ. 

ε) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή (Ξίλαθαο) ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ησλ κέζσλ απηήο 
πξνο εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

ζη) Θαηάζηαζε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή. 

δ) Δπίζεκα ζηνηρεία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη επηθάλεηαο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ν 
θχθινο εξγαζηψλ θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εηψλ, ζε παξνρή 
ππεξεζηψλ θη εηδηθφηεξα:  

(i) Ηζνινγηζκνί ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ ηεο εηαηξείαο. 
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(ii) Γήισζε γηα ην θαη’ έηνο χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ (εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απφ ηα πξνεγνχκελα). 

ε) Θαηάινγν ησλ θπξηνηέξσλ πειαηψλ (θπξίσο Λνζνθνκείσλ). 

Νη δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 
απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Ρνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη νη Ρερληθέο Ξξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία απνιχησο άκεζε ή έκκεζε 
αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Ξξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, ε 
πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

5.2.3 Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

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

α/α Α΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΔ 

(ηκρ) 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 
Σηκή Μνλάδνο 

ύλνιν 
Γαπάλεο 

Α1 
Θιηλνζθεπάζκαηα: βακβαθεξά -πηθέ 
(2-2,5 Σ 1-1,60) 

2810 3.990,20 € ………….. ………….. 

Α2 
Θιηλνζθεπάζκαηα [κάιιηλα] (2-2,5 Σ 
1-1,60) 

347 492,74 € ………….. ………….. 

Α3 
Κπινχδεο Ηαηξψλ πνπιίλα 
(0,80Σ4,50) 

1450 2.059,00 € ………….. ………….. 

  Πχλνιν Θαηεγνξίαο Α: 4607 6.541,94 € ………….. ………….. 

  Β΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:   

Β1 
Πεληφληα-Θνηλά - Ξξάζηλα 

(1,50Σ2,50) 
50750 20.807,50 € ………….. ………….. 

Β2 
Πηξψκαηα θελά (ζήθεο ζηξσκάησλ) 

[1-1,12 Σ 2-2,24] 
58 23,78 € ………….. ………….. 

Β3 Πάθνη άπιπησλ (1,75 Σ 0,78) 2900 1.189,00 € ………….. ………….. 

Β4 
Πηνιέο πξνζσπηθνχ Λνζνθνκείνπ 
(ζαθάθη - παληειφλη) [0,80Σ2,50] 

2900 1.189,00 € ………….. ………….. 

Β5 Xηηψληα πηδακψλ (1,12Σ11,20) 14 5,74 € ………….. ………….. 

Β6 Ξαληαιφληα πηδακψλ (0,80Σ2,50) 14 5,74 € ………….. ………….. 

Β7 
Οφκπεο γπλαηθψλ (λπρηηθά) 

[1,80Σ3,20] 
14 5,74 € ………….. ………….. 

Β8 Παθάθηα ρεηξνπξγείνπ (ρξσκαηηζηά) 1450 594,50 € ………….. ………….. 

Β9 
Ξαληειφληα ρξσκαηηζηά ρεηξ/γείνπ 
(πεξηζθειίδεο) 

1450 594,50 € ………….. ………….. 

  ύλνιν Καηεγνξίαο Β΄: 59550 24.415,50 € ………….. ………….. 

  Γ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   

Γ1 
Ξνδηέο αδειθψλ, καγείξσλ θ.ιπ. 

(0,80Σ1,50) 
230 78,20 € ………….. ………….. 

Γ2 
Ξξνζφςηα ρλνπδάηα (40Σ0,70-

0,30Σ1) 
1130 384,20 € ………….. ………….. 

Γ3 Θειχθηα πξνζθεθάισλ (0,50Σ0,70) 10150 3.451,00 € ………….. ………….. 

Γ4 Ρεηξάγσλα ρεηξνπξγείνπ (1,00Σ1,00) 4150 1.411,00 € ………….. ………….. 

  ύλνιν Καηεγνξίαο Γ’: 15660 5.324,40 € ………….. ………….. 

  Γ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ    

Γ1 Ξαληειφληα ελδνζθφπεζεο  55 8,80 € ………….. ………….. 

  ύλνιν Καηεγνξίαο Γ’: 55 8,80 € ………….. ………….. 

  Γεληθφ Πχλνιν:   36.290,64 € …………. ………… 

  Γεληθφ Πχλνιν κε ΦΞΑ:   45.000,39 € ………….. ………… 

Πνζνζηό ΦΠΑ: ………… % 

Κσδηθόο Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ:  

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

Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη 
λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο. Ξξνζθνξέο 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. 

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αληίζηνηρνο θσδηθφο είδνπο ζην 
Παξαηεξεηήξην Σηκώλ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή (γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη 
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εθαξκνγή). Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 

Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο 
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη. (Λ. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΘ 31/η.Α’/02.03.2011). 

Νη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

α) Ρηκή κε θξαηήζεηο, ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

β) Ξνζνζηφ Φ.Ξ.Α επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. (Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο 
Φ.Ξ.Α ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ πεξεζία). 

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

Πε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέξε πνπ ππφθεηληαη 
ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Ξ.Α., ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απφ απηά. Ζ 
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 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. 

Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

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

 

6. Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνύ – Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

6.1 Γηαδηθαζία Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ – Αλαθνίλσζε Σηκώλ 

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Θαηφπηλ 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.  

6.1.1 Παξαιαβή – Απνζθξάγηζε Φαθέινπ Πξνζθνξάο 

Ζ Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηηο 01.09.2016, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00κκ, 
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. Ξξνζθνξέο 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. 

Ζ 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 6.1.2 ηεο παξνχζεο. 
Κνλνγξάθνληαη 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. 

6.1.2. Αμηνιόγεζε Φαθέισλ Πξνζθνξάο 

Ζ 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. Ζ 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. Πε πεξίπησζε 
πνιιψλ ζπλεδξηάζεσλ, ε Δπηηξνπή θαηά ηε ιήμε θάζε ζπλεδξίαζεο νξίδεη ηνλ ρξφλν ηεο επφκελεο 
ζπλεδξίαζήο ηεο. 
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Κεηά 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. 

Κεηά 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. 

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

6.2 Κξηηήξην Καηαθύξσζεο 

Ζ πξνκήζεηα ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 

Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο γηα νπνηνδήπνηε είδνο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ – θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ – δχλαηαη λα θαηαλείκεη ηελ πξνκήζεηα 
κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ κεηνδνηψλ (βάζεη ηνπ άξζξνπ 21, παξ. β ηνπ ΘΞΓ 118/2007). 

 

7. Ιζρύο Πξνζθνξώλ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζην Γηαγσληζκφ γηα εθαηφλ είθνζη (120) 
εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνπλ 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο κηθξφηεξε ηεο παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο, ζα απνξξίπηνληαη. Ζ 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.  

8. Λόγνη Απόξξηςεο Πξνζθνξώλ 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ: 

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

β) Ν 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. 

9. Δλζηάζεηο 

Ζ ππνβνιή ελζηάζεσλ επηηξέπεηαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη αλαιπηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ξ.∆. 118/2007 
«ΘαλνληζµφοΞξνµεζεηψλ∆εµνζίνπ» (ΦΔΘ 150 Α΄).  

10. Καηαθύξσζε – Τπνγξαθή ύκβαζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή 
κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ εσο 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο κέρξη 100.000 
Δπξψ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θη εσο 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο απφ 100.001 
Δπξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ 
πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ 
ηελ δηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Δάλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη εηδηθφηεξα βάζεη ηεο ηηκήο ηνπ 
κεηνδφηε, πξνθχςεη αλάγθε επαχμεζεο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, γηα ηελ πξνθεξπρζείζα 

πνζφηεηα πνπ αλαθέξεηαη άξζξν 2 ηεο παξνχζαο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% απηήο, ν 
δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη ε πξνκήζεηα ζα επαλαπξνγγξακαηίδεηαη εθηφο εάλ ν κεηνδφηεο δερζεί 
εγγξάθσο, αλαιφγσο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
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Πηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα θαηαθπξσζεί χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζ/κείνπ ην είδνο ή κέξνο 

απηνχ, ην Λνζ/κείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. Ν πνςήθηνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζηελ έδξα 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Πχκβαζεο (επηζπλαπηόκελν ζρέδην ζην Παξάξηεκα Α 
ηεο παξνύζαο). Πε πεξίπησζε πνπ ν πνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θνηλνπνηήζεθε ε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ζ ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πνςεθίνπ Ξξνκεζεπηή/Αλαδφρνπ ή 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν θαη ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ν πνςήθηνο Αλάδνρνο, είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

(α) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο (επηζπλαπηόκελν Τπόδεηγκα ζην 
Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζαο) ε νπνία λα θαιχπηεη ζε επξψ, πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ησλ εηδψλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ν αληίζηνηρνο ζπκβαηηθφο 
πιένλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο. Ζ απαιιαγή απφ ηελ Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ελεξγείηαη 
κε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ Αλάδνρν, κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή 
ηεο Ξξνκήζεηαο/Έξγνπ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο 
ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 (β) Ξηζηνπνηεηηθφ 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. 

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, θη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 θαη Ξ.Γ. 118/07 πεξί πξνκεζεηψλ. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα νξηζζεί γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη 
εμάληιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.  

Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε 
ζπλαθζείζα ζχκβαζε εθ ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ παχεη απηνκάησο λα ηζρχεη. 

  

11 Γηθαίσκα Μαηαίσζεο Γηαγσληζκνύ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ) δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη 
θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηηνινγεκέλεο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο:  

 (α) Ρε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε 
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Ξξνθήξπμεο. 

 (β) Ρε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο.  

 (γ) Ρελ καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππφ 
ζηνηρεία Η θαη ΗΗ ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΞΓ 118/2007 (ΦΔΘ. 150Α). 

 (δ) Ρελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

i. Όηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε ρξεηάδεηαη πιένλ ηηο ππφ παξνρή ππεξεζίεο είηε ιφγσ 
αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ 
νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο. 

ii. Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 

12. Παξάδνζε Πξνκήζεηαο 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ, ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζην Ρκήκα Γηαηξνθήο (απνζήθε ηξνθίκσλ) ηνπ 
Λνζνθνκείνπ 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. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ξ.Γ 118/07, κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ 
επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ.  
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Ρα έμνδα πξνεηνηκαζίαο θαη κεηαθνξάο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο ζα 

επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. 

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην αξκφδην Ρκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Λνζ/κείνπ ηνπιάρηζηνλ 
πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην είδνο. 

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα γηα απηφ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Πε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 32, 
33 θαη 34 ηνπ Ξ.Γ. 118/07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παξαξηήκαηα: 

 Α: Πρέδην Πχκβαζεο 

 Β: πφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΚΖΡΟΥΝ 

         1Η
 Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
          «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

 

Ραρ. Γ/λζε: Βαζ. Πνθίαο 114  
Ρ.Θ.: 115 27  

 

 
ΤΜΒΑΗ 

 
ΠΟΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥ € ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 

 
Γηα ηελ αλάζεζε 

«ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ» 
Ρφπνο θαηαξηίζεσο 
ζπκβάζεσο: 

Ρα Γξαθεία Γελ. Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο: Ρέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

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

Αθελόο 
Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, 
ΡΘ:115 27, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ θα Αλαζηαζία 
Κπαιαζνπνχινπ Γηνηθεηή, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή» 

θαη αθεηέξνπ 
Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………………….. πνπ εδξεχεη ζηελ …………………….., έρεη αξηζκφ 
θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ) ................., ππάγεηαη ζηε ΓΝ............ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ 
ηνλ θν/α …………………….., …………………….. ηεο εηαηξείαο, (ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: Ρει: …………, Φαμ: 
………….., Γηεχζπλζε: ………………., Email: ………………..) ζχκθσλα κε ην ............. θαη ε νπνία ζην εμήο 
ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο», 
 

Ππκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 
Ύζηεξα απφ ηνλ ππ. αξ. Φ.ΣΣΣ/2016 Ξξφρεηξν Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο 
πεξεζηψλ Ξιχζεο Αθάζαξηνπ Ηκαηηζκνχ (CPV: 98000000−3) θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ (Θέκα 
ΣΣo, ΑΓΑ: ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ) Απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε εηαηξεία …………… 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο πιχζεο ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ βάζεη: α) ησλ 
φξσλ δηελέξγεηαο, β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο (Φ84/2016) ηνπ νηθείνπ δηαγσληζκνχ θαη γ) ησλ 
φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηεο Πχκβαζεο απηήο, απνδερφκελνο απηνχο πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο ζην ζχλνιν ηνπο. 
 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ-ΔΞΔΘΡΑΠΖ –ΓΗΑΘΝΞΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Ζ εξγνιαβία αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε θαη ιήγεη κεηά ηέζζεξηο (4) 
κήλεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε ηνπ 
αλαδφρνπ. 
Ν αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε ηνπ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ Λνζνθνκείνπ, γηα ηελ ηπρφλ 
απμνκείσζε ηνπ πιπλνκέλνπ Ηκαηηζκνχ. Δπίζεο ν αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε ζε πεξίπησζε 
θαηαξγήζεσο ηνπ Λνζνθνκείνπ ή κεηαθνξάο ηνπ ζε άιιν κέξνο εθηφο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, νπφηε ζηελ 
πεξίπησζε απηή ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο. 
Ρέινο ν αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε ηνπ ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

16PROC004877722 2016-08-01

ΑΔΑ: ΨΨΕΣ4690ΩΣ-ΕΗΑ



Πειίδα 21 

 

Ζ ζχκβαζε απηή αξρίδεη ηελ …………….. θαη ηειεηψλεη ηελ ……………. κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ λα ηελ παξαηείλεη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνιάβνπ. 
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε, θαζφζνλ ε παξνχζα ζχκβαζε έρεη απφιπηα πξνζσπνπαγή ραξαθηήξα. 
 

ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ: 
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαιακβάλεη ηνλ Αθάζαξην Ηκαηηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ εληφο 24 
σξψλ απφ ηελ παξαγγειία θαη λα ηνλ επηζηξέςεη ζε απηφ απνιχησο θαζαξφ θαη θαιά ζηδεξσκέλν. 
Ζ παξαιαβή θαη ε επηζηξνθή ηνπ Ηκαηηζκνχ απφ ηνλ Δξγνιάβν ζα γίλεηαη κε έμνδα ηνπ θαη δηθά ηνπ 
κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα. Ζ κεηαθνξά ηνπ αθαζάξηνπ 
Ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ απηνθίλεην απφ απηφ πνπ ζα παξαδίδεη ηνλ θαζαξφ Ηκαηηζκφ ζην 
Λνζνθνκείν. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ελήκεξν ην Λνζνθνκείν γηα θάζε αιιαγή πνπ επηθέξεη ζηα 
απηνθίλεηα πνπ ζα ην εμππεξεηνχλ. Δπίζεο, ε παξαιαβή θαη ε επηζηξνθή ηνπ Ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη θαηά 
ηηο εξγάζηκεο ψξεο (05:30πκ – 11:00πκ) δηα ηεο πξνζπειάζεσο ηνπ απηνθηλήηνπ εηο ην πιεζηέζηεξν 
ζεκείν παξαιαβήο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη κπξνζηά ζε ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο. Ρα 
παξαιακβαλφκελα είδε απφ ηνλ εξγνιάβν πιχζεσο ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη κέζα ζε εηθνζηηέζζεξηο 
(24) ψξεο ρσξηζκέλα ζε είδε θαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζάθνπο θαζαξνχο θαη απνιπκαζκέλνπο. 
Ν θαζαξηζκφο ηνπ Ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη κε απνξξππαληηθφ, γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί άδεηα θπθινθνξίαο 
θαη ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη επαξθή θαη ζπγρξφλσο πγηεηλφ θαζαξηζκφ. 
Πε πεξίπησζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θάπνην πξφβιεκα ζην Λνζνθνκείν (κε επαξθήο θαζαξηζκφο, 
εκθάληζε παζήζεσλ νθεηινκέλσλ ζην ρξεζηκνπνηνχκελν απνξξππαληηθφ θ.ιπ.) ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ρξεζηκνπνηνχκελν απνξξππαληηθφ. 
Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ εξγνιάβν άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαηά ηελ πιχζε, φπσο π.ρ. 
πνηάζα, βαξπθίλα, ρισξίλε θ.ιπ. πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ Ηκαηηζκφ. 
Ρν Λνζνθνκείν κπνξεί κε αξκφδηα φξγαλα ηνπ λα πξαγκαηνπνηεί εληνπηαθνχο ειέγρνπο ζηα πιπληήξηα 
ηνπ εξγνιάβνπ, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδεηθλχεη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο ηνπ απνξξππαληηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί. 
Ρν πιχζηκν θαη ην ζηδέξσκα ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ηερληθήο πιπζίκαηνο θαη 
ζηδεξψκαηνο, νη κπινχδεο φκσο ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ Λνζειεπηηθνχ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθνχ ζα 
ζηδεξψλνληαη κε ηα ρέξηα. 
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη αθξηβψο ηνλ Ηκαηηζκφ πνπ παξέιαβε κέζα ζε εηθνζηηέζζεξηο (24) 
ψξεο. Θαζπζηέξεζε παξαδφζεσο έζησ θαη ελφο ξνχρνπ, απνηειεί παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
Δάλ, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πιπλνκέλνπ Ηκαηηζκνχ ε επηηξνπή παξαιαβήο δηαπηζηψζεη φηη έλα ή φια 
ηα είδε δελ έρνπλ πιπζεί ή ζηδεξσζεί θαιά, ηα επηζηξέθεη ζηνλ εξγνιάβν κε πξαθηηθφ επηζηξνθήο γηα 
ηελ επαλάιεςε ηνπ πιπζίκαηνο ή ζηδεξψκαηνο. Πηελ πεξίπησζε απηή – ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα ηα επηζηξέςεη πιπκέλα θαιά θαη ζηδεξσκέλα ζε εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο ρσξίο θακία ηδηαίηεξε 
ακνηβή. 
Ρα απηνθίλεηα πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηνλ θαζαξφ ηκαηηζκφ θαη κφλν πξέπεη λα θέξνπλ βεβαίσζε απφ 
αξκφδηα Γεκφζηα πεξεζία φηη είλαη απνιπκαζκέλα θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
απνιχκαλζεο. Ζ βεβαίσζε απηή επηδεηθλχεηαη ζε θάζε δήηεζε ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε απψιεηα ή δεκηά ηνπ ξνπρηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ππνρξενχηαη 
ρσξίο θακία αληίξξεζε λα θαηαβάιιεη ηελ αμία ηνπ ξνπρηζκνχ πνπ έραζε ή θαηέζηξεςε. 
Ζ αλσηέξσ αμία ηνπ απσιεζζέληνο ξνπρηζκνχ ζα θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή ππεξεζίαο κε απφθαζε ηνπ Γ.Π ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
Θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πιπλνκέλνπ Ηκαηηζκνχ, πξέπεη λα ζπληάζζεηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή 
παξαιαβήο, πξσηφθνιιν εηο ηξηπινχλ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ εηδψλ, νη 
δηαζηάζεηο απηψλ θαζψο θαη φηη ε πιχζε ησλ ξνχρσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
Δπηζεκαίλεηαη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο φηη γηα ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη νη 
πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο πιπλνκέλνπ Ηκαηηζκνχ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηάθξηζή ηνπο ε αλαγξαθή 
ησλ δηαζηάζεψλ ηνπο. 
Δπίζεο θαηά ηελ παξαιαβή θαη παξάδνζε ηνπ ηκαηηζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα είλαη παξψλ ή δη΄ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ, ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα είρε θαηαζηήζεη γλσζηή ηελ ηδηφηεηα απηή ζην Λνζνθνκείν 
πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ππνγξάθεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο 
θαη παξαδφζεσο φπσο θαη ηα πξαθηηθά επηζηξνθήο γηα ηελ επαλάιεςε ηεο πιχζεσο θαζψο θαη ηα 
πξαθηηθά παξαβάζεσλ. 
Γηα θάζε ηπρφλ παξάβαζε ηνπ εξγνιάβνπ πξέπεη λα ζπληάζζεηαη απαξαηηήησο θαηά ηελ παξαιαβή 
πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. Ρν πξαθηηθφ ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ εξγνιάβν, ν νπνίνο κπνξεί 
λα ζεκεηψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ επί ηεο αλαγξαθφκελεο παξάβαζεο. Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή 
παξαιαβήο κπνξεί λα ζεκεηψζεη ηηο αληηπαξαηεξήζεηο ηεο επ’ απηψλ. 
Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ αξλεζνχλ λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ε επηηξνπή 
είλαη ππνρξεσκέλε λα αλαθέξεη ζην πξαθηηθφ ηελ άξλεζε ε νπνία ζα απνηειέζεη επηβαξπληηθφ ζηνηρείν 
θαηά ηελ εμέηαζε ηεο παξαβάζεσο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
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ΞΙΖΟΥΚΖ –ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 
Ζ πιεξσκή ζηνλ εξγνιάβν ηεο αμίαο ησλ πιπληηθψλ, ζα γίλεηαη απφ ην Λνζνθνκείν κεηά απφ αίηεζε 
ηνπ εξγνιάβνπ πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 
απαξαίηεηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 
Ρν Λνζνθνκείν ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη ηνλ εξγνιάβν, κέζα ζε ζαξάληα (40) εκέξεο απφ ηελ 
παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πε πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο (Φ84/2016) ηνπ νηθείνπ δηαγσληζκνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα: Γηα θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ δηαβηβάδεη ην ζέκα ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
πξνθεηκέλνπ λα επηβάιεη κηα ησλ παξαθάησ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξ.Γ 118/2007 (Θ.Ξ.Γ):  
α) Πχζηαζε, 
β) πξφζηηκν πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 300€ κέρξη 3.000€ θάζε θνξά ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαηά 
ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο θαη παξαθξαηείηαη απφ ην ιαβείλ ηνπ εξγνιάβνπ ρσξίο άιιε 
δηαδηθαζία. Ν θαηαινγηζκφο ηεο αμίαο θαηαζηξαθέληνο ή απνιεζέληνο Ηκαηηζκνχ δελ απνηειεί πξφζηηκν. 
γ) έθπησζε κεξηθή, 
δ) έθπησζε νιηθή θιπ. Ρα αλσηέξσ δηνηθεηηθά κέηξα-θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηα ησλ ηπρφλ πνηληθψλ 
θπξψζεσλ, επηβάιινληαη δε θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ Γ.Π ηνπ Λνζνθνκείνπ. Έλζηαζε, ρσξεί κφλν 
ελψπηνλ ηνπ Γ.Π. ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζήλαο «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» θαη εθδηθάδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία 
κέρξη δπν (2) κελψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο πέξαλ απηψλ πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ απφ ηα δηθαζηήξηα. 
Γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δηψμεσο ζα πξέπεη ην Ίδξπκα λα δηαβηβάδεη ηνλ ζρεηηθφ θάθειν ζηνλ 
εηζαγγειέα. 
 
Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 
Ξαξαβάζεηο πνπ επηζχξνπλ ηα πην πάλσ δηνηθεηηθά κέηξα-θπξψζεηο είλαη: 
α) Θαζπζηέξεζε παξαδφζεσο πιπκέλνπ θαη ζηδεξσκέλνπ Ηκαηηζκνχ. 
β) Κε ηήξεζε (εμ΄νινθιήξνπ ή κεξηθψο) ηνπ ηξφπνπ παξαδφζεσο ηνπ Ηκαηηζκνχ. 
γ) Ξαξάδνζε Ηκαηηζκνχ θαθψο πιπκέλνπ ή ζηδεξσκέλνπ 
δ) Κεξηθή παξάδνζε Ηκαηηζκνχ. 
ε) Άξλεζε παξαιαβήο αθαζάξηνπ Ηκαηηζκνχ, ή επηζηξνθή απηνχ ιφγσ θαθνχ 
πιπζίκαηνο ή ζηδεξψκαηνο. 
ζη) Απψιεηα Ηκαηηζκνχ. 
δ) Φζνξά Ηκαηηζκνχ. 
ε) Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνιάβνπ. Πηελ θαθή εξγνιαβηθή εθηφο ησλ 
άιισλ ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε κε εγθεθξηκέλσλ απνξξππαληηθψλ, ή ε κε 
απνιχκαλζε ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο ηνπ θαζαξνχ ηκαηηζκνχ. 
ζ) Ξαξαιείςεηο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην παξάξηεκα Β΄ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ νηθείνπ Γ/ζκνχ ζρεηηθά κε  
 
ΘΡΗΟΗΑΘΖ ΞΝΓΝΚΖ –ΓΗΑΟΟΘΚΗΠΖ – ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ. 
Πε πεξίπησζε πνπ έλα είδνο απφ ηα παξαδνζέληα γηα πιχζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο 
(4) θαηεγνξίεο Ηκαηηζκνχ πνπ αλαθέξεη ν ζπλεκκέλνο ΞΗΛΑΘΑΠ, ηφηε ην είδνο απηφ θαηαηάζζεηαη απφ 
ηελ αξκφδηα πεξεζία ή ηελ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηεί ην Λνζνθνκείν θαηά ηελ θξίζε ηεο ζε κηα απφ ηηο 
παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 
Δπίζεο ε πην πάλσ επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα ηεο κεηαηάμεσο ελφο είδνπο απφ θαηεγνξία ζε άιιε 
θαηεγνξία αθφκε θαη κεηά ηελ θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ν αλάδνρνο ζηελ πεξίπησζε ηεο 
κεηαηάμεσο απηήο, δελ κπνξεί λα δηαηππψζεη θακία αληίξξεζε ή αμίσζε. 
 
ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηιακβάλνληαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
Ππγθεθξηκέλα ε παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηνπ Ηκαηηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 
δηαιακβαλφκελα αλσηέξσ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. Ρα ζπληαζζφκελα πξσηφθνιια παξαιαβήο, ηα 
νπνία είλαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, ζα ππνβάιινληαη ζην αξκφδην γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 
ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ, φξγαλν ηνπ Ηδξχκαηνο. Ρα πξσηφθνιια επί ησλ νπνίσλ ζεκεηψλεηαη 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξάβαζε (θαζπζηέξεζε ή πνηνηηθή επηηξνπή θιπ) ζα δηαβηβάδνληαη δε ζην Γ.Π 
ηνπ Ηδξχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
Ρν πιπληήξην ηνπ εξγνιάβνπ, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πιεξνί φιεο ηηο ζρεηηθέο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο 
θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, πνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Ρνπξηζκνχ θαη λα 
ελαξκνλίδεηαη κε ηα φζα θαζνξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε ηνπ νηθείνπ δηαγσληζκνχ.  
 
Νη ζπλαιιαγέο παξάδνζεο – παξαιαβήο ζα γίλνληαη θαζεκεξηλά (5:30πκ-11.00 πκ). Πε πεξίπησζε 
αξγηψλ απαηηείηαη άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ Θεληξηθή ηκαηηνζήθε ηνπ θαη ηελ Θεληξηθή Απνζηείξσζε ησλ 
Σεηξνπξγείσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο. 
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Ζ παξαιαβή ηνπ αθαζάξηνπ ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη απφ ηελ Θεληξηθή ηκαηηνζήθε ηνπ Λνζνθνκείνπ ή ζε 

άιιν ρψξν εληφο ηνπ Λνζνθνκείνπ ε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο πνπ ζα θαζνξίδεη ν ππεχζπλνο-πξντζηάκελνο 
ηεο Ηκαηηνζήθεο. 
Ζ θαηακέηξεζε ζα γίλεηαη ζην ρψξν ησλ πιπληεξίσλ ηνπ εξγνιάβνπ απφ ηελ εθάζηνηε επηηξνπή πνπ 
ζα νξίδεη ην Λνζνθνκείν ζε θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρψξν. 
Ζ παξάδνζε ηνπ θαζαξνχ (πιπκέλνπ) ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη κέρξη θαη ησλ ηκαηηνζεθψλ (Θεληξηθνχ 
θηηξίνπ ή παξαξηήκαηνο ) κε επζχλε θαη πξνζσπηθφ ηνπ εξγνιάβνπ. 
Ν αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε ηνπ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ Λνζνθνκείνπ, γηα ηελ ηπρφλ 
απμνκείσζε ηνπ πιπλνκέλνπ ηκαηηζκνχ .Δπίζεο ν αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε ζε πεξίπησζε 
θαηαξγήζεσο ηνπ Λνζνθνκείνπ ή κεηαθνξάο ηνπ ζε άιιν κέξνο εθηφο Ξεξηθεξείαο Αηηηθήο, νπφηε ζηελ 
πεξίπησζε απηή ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. Ρέινο ν αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε ηνπ ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο δηαθνπήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 
 
ΔΓΓΝΓΝΠΗΑ: Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ν αλάδνρνο παξέδσζε ζην 
Γεληθφ Λνζ/κείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ ………..…€ ηεο Ρξάπεδαο …………., 
ηζρχνο έσο …………….. 
 
 
(Ξίλαθαο εηδψλ) 
 
 
 
Κεηά ηελ αλάγλσζε θαη βεβαίσζε ηεο ζχκβαζεο νη δχν ζπκβαιιφκελνη ππνγξάθνπλ ηξία φκνηα 
πξσηφηππα απηήο. 
 
Απφ ηα ηξία πξσηφηππα ηα δχν θαηαηίζεληαη ζην αξκφδην Ρκήκα ηνπ Γ.Λ.Α.Η. θαη ην άιιν ιακβάλεη ζαλ 
δηπιφηππν ν πξνκεζεπηήο. 
 
Γηα φ,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ππ’ αξ. 
Φ.ΥΥΥΥ/2016 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 ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

 

 
ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

……………. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄: «ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ» 

Δθδφηεο   ……………………………….. 

(Ξιήξεο επσλπκία Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο) 

 

Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

 

Ξξνο:  Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

      Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, 115 27 Αζήλα 

 

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ2 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ………………………………………………………………………..3 

ππέξ ηνπ: 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., 

ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο 

σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..4/ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ 

(αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Ξξφζθιεζε/Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 5 

........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....…. εκέξεο6 

απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο7) 

ή 

κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ 

Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 

παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε8. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή) 

                                                           
2
 Νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. Πην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ. 

3
 Όπσο ππνζεκείσζε 1. 

4
 Δθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε 

ζρεηηθή ζχκβαζε.  
5
 Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ πδ118/2007. 

6
 Λα νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

7
 Πχκθσλα κε ην άξζξν 25 πδ 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν 
αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη απφ ηε 
δηαθήξπμε. 
8
 Ν θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 

ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΘ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Νηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 
εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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