
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                ΑΡ. ΔΙΑΚ. : Φ 348/2014      
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 16/09/14
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Χρ. Ταμαλαλίδου
Τηλέφωνο: 213-2088715
Fax: 213-2088530
E-mail: ctamal@hippocratio.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ, 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  32.409,40€  ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  ΤΟΥ 
ΦΠΑ ΚΑΙ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ348/2014), ΠΠΥΥ ΄13.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ημερομηνία Δημοσίευσης στο 
ΦΕΚ

ΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ        17-09-2014
ΔΕΙΓΜΑ

ΝΑΙ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 08/10/14

Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 11:00 π.μ.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΤΥΠΑ   CPV 22820000-4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 32.409,40€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΝΑ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 07-10-2014 ημέρα Τρίτη ώρα 14:00 
μ.μ.
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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. 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.
4. Το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 256/Α′/02.03.2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Το   Ν.3329/2005   (ΦΕΚ   81/Α’/04-04-2005)   «Εθνικό   Σύστημα   Υγείας   και   Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
6. 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.
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α’/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει.
8. 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).
9. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως 
ισχύει.
10.  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.
11. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Τα συγκεκριμένα είδη εντάσσονται στο ΠΠΥΥ΄13,  CPV 22820000-4, έντυπα.
13. Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μέσω σύμβασης.
14. Το Ν. 4272/2014 ( ΦΕΚ 145/11.7.2014) άρθρο 47, Παρατηρητήριο Τιμών, « Σε περίπτωση 
που για είδη των προηγουμένων εδαφίων δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 
24 του ν. 3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των 
σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές θεωρούνται νόμιμες εφόσον 
οι τιμές τους δεν υπερβαίνουν τις  συμβατικές τιμές που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την 
τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη».

15. Την υπ’ αριθ. 24/05-08-2014 (Θέμα 8ο) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού  Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών 
«ΕΝΤΥΠΩΝ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα (1)  έτος και  έως εξάντλησης των 
ποσοτήτων, συνολικής δαπάνης 32.409,40€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ (23%), βάσει του 
Π.Π.Υ.Υ. 2013, με CPV 22820000-4   και κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή.
16.  Την υπ’ αριθ. 1478/22-08-2014   (ΑΔΑ:  70ΓΘ4690ΩΣ-3Κ1 ) Απόφαση  Ανάληψης 
Υποχρέωσης, με  την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ύψους 32.409,40€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε. 1259.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με  κατάθεση γραπτών  και  σφραγισμένων  προσφορών,  για  την  προμήθεια 

ΕΝΤΥΠΩΝ διάρκειας  ενός  έτους  και  μέχρι  εξάντλησης  των  συμβατικών  ποσοτήτων,  συνολικής 

προϋπολογισθείσας  δαπάνης  32.409,39€  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠA (23%),  με 

κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (Φ348/14).

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

08-10-2014 Τετάρτη 11:00 π.μ.

 Οι  προσφορές  κατατίθενται  μέχρι  την  07/10/2014  Ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  14:00  μ.μ.,  στο  ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 

και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν,  υποχρεωτικά μαζί  με την  προσφορά τους  στο  φάκελο των  
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντων, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα: 

1.Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το  
διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναμο. 

2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ.  
118/2007. 

4.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2.  Η  προσφορά συντάχθηκε  σύμφωνα με  τους  όρους  της  παρούσας  προκήρυξης,  των  οποίων  οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3.  Η  υποβαλλόμενη  προσφορά  καλύπτει  το  σύνολο  της  προμήθειας  ή  μέρος  της  ζητούμενης 
ποσότητας ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη. 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
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5.  Παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε  απόφαση  της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή 
που  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  αυτό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη 
βεβαίωση  του  ενδιαφερόμενου  ή  στα  κράτη  μέλη  όπου  δεν  προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση  από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού  οργανισμού  του  κράτος  καταγωγής  ή  προέλευσης.  Η  υποχρέωση  αφορά  όλες  τις  
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  ή  αποστέλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  σύμφωνα  με  τα 
αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε  
ένα  από  τα  αντίγραφα  που  ορίζεται  ως  πρωτότυπο  και  σε  κάθε  σελίδα  του,  πρέπει  να  αναγράφεται 
ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή 
αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του έργου για το 
οποίο υποβάλλεται προσφορά. 

  2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

   2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

3. Μέσα  στο  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την  προσφορά  στοιχεία  και 
ειδικότερα τα εξής: 

   3.1.  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  της  προσφοράς,  (Πρωτότυπα  και  αντίγραφα),  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

   3.2.  ΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της  προσφοράς  (πρωτότυπο  και  αντίγραφο),  τοποθετούνται  σε  χωριστό  
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

  3.3. TA  OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

   3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις  
του κυρίως φακέλου. 
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   3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου,  
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου 
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 
αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και  
που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 
οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον  
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 

6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων 
ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 
όρων  της  διακήρυξης.  Οι  απαντήσεις  σε  όλα  τα  ερωτήματα  της  διακήρυξης  πρέπει  να  είναι  σαφείς.  
Παραπομπές  σε  τεχνικά  έντυπα  ή  εκδόσεις  των  κατασκευαστικών  οίκων  επιτρέπονται  μόνον  εφόσον 
προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η 
οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη  
συνέχεια της αξιολόγησης. 

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί  
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων 
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. 

10. Ο  προσφέρων,  εφόσον  δεν  έχει  ασκήσει,  εμπροθέσμως,  ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του 
διαγωνισμού,  ή  έχει  απορριφθεί  η  ανωτέρω  ένσταση,  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε  
άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο  Φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  πρέπει  να  περιλαμβάνει,  επί  ποινή  απόρριψης,   όλα  τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται. 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  διαιρείται  στις  εξής  ενότητες  τα  περιεχόμενα  των  οποίων 
περιγράφονται  στη  συνέχεια.  Στον  υποφάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς,  οι  Προσφέροντες 
συμπεριλαμβάνουν,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  υπό  μορφή  παραρτήματος,  τις  παρακάτω  αναφερόμενες 
πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση: 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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Β) Συμπληρωμένους τους πίνακες Συμμόρφωσης. 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η ενότητα Προσφερόμενα είδη  πρέπει  να περιλαμβάνει  περιγραφή των προσφερομένων ειδών & τις  
τεχνικές προδιαγραφές του.  Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα 
προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των 
απαιτήσεων της διακήρυξης.

      (α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 
του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον 
τόπο εγκατάστασής της. 

      (β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική  
μονάδα,  στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί  το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η  
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της  
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση  
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Β) Πίνακες συμμόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Οι  πίνακες  συμμόρφωσης  της  Διακήρυξης  πρέπει  να  υποβληθούν  με  την  τεχνική  προσφορά,  
συμπληρωμένοι  σύμφωνα  με  τις  παρακάτω  επεξηγήσεις  και  οδηγίες  τις  οποίες  ο  υποψήφιος  είναι 
υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη  Στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ»,  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι,  
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική  για  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο.  Εάν  συμπληρωθεί  ένας  αριθμός  που  σημαίνει  υποχρεωτικό  
αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο 
όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ » σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ  
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει  
την  ποσότητα  του  αντίστοιχου  χαρακτηριστικού  στην  προσφορά.  Απλή  κατάφαση  ή  επεξήγηση  δεν  
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η 
οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του 
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που 
κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.  Στην  
αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 

5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 
το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό  

      ΣΕΛΙΔΑ 6 από 12
  



φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η  
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή .

Προσφορές  που  απορρίπτονται  για  τυπικούς  λόγους  αποκλείονται  από  περαιτέρω  αξιολόγηση  και  οι  
φάκελοι  με τα τεχνικά και  οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται  μετά το πέρας του διαγωνισμού και  δεν  
αποσφραγίζονται.  Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση, 
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  προηγούμενη,  αιτιολογημένη  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού  &  Αξιολόγησης  προσφορών.  Ως  απαράδεκτες  απορρίπτονται  επίσης  οι  προσφορές  που 
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη 
συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από  
αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου. 

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και  αποσφράγισης προσφορών προβαίνει  στην έναρξη της  διαδικασίας 
αποσφράγισης  των  προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τη  σχετική  διακήρυξη  ή 
πρόσκληση εκτός αν λόγω εργασίας των μελών της επιτροπής (επειδή είναι Νοσοκομείο)  αποφασισθεί  
διαφορετική ημερομηνία & ώρα αποσφράγισης. Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης ανακοινώνεται στους 
ενδιαφερομένους τηλεφωνικά ή με φαξ.  Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την  
έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στην  Υπηρεσία  για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

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.

2.Οι φάκελοι  των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν αυθημερόν μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  και  για  τους  συμμετέχοντες  που  πληρούσαν  τους  όρους  των 
δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση, μονογράφονται 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και  
υπογράφεται  από  την  ίδια  την  Επιτροπή,  παραδίδεται  στην  Υπηρεσία  (Γρ.  Προμηθειών)  και 
αποσφραγίζονται  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  που  έλαβαν  μέρος  στο 
διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

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.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

Οι  τιμές  των  προσφορών  για  τα  προσφερόμενα  είδη  θα  εκφράζονται  σε  Ευρώ.  Στις  τιμές  θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται  

από τις ισχύουσες διατάξεις,  εκτός από τον ΦΠΑ.  Από την οικονομική προσφορά πρέπει  να προκύπτει 

σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά 

και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με 

μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν 

όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον  

ίδιο χώρο.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

5. Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής 

υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας άνευ 

ΦΠΑ.

6. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  και  Π.Δ.  118/07  περί 
προμηθειών. 
8. .Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των

απαραίτητων  δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του  σχετικού 

χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΜΤΠΥ 1,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας

ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ. Ποσού

ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10% 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ. Ποσού

9.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1)έτος και  μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων . 

10.  Οι  προσφερόμενες  τιμές  που  θα  προκύψουν  κατά  τη  διενέργεια  του  πρόχειρου  μειοδοτικού 

διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές 

του Παρατηρητηρίου Τιμών.

                                                                               

                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                     ΜΑΡΙΑ  ΚΑΡΑ
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

1 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 26Χ18 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Κ-4 2.000

2 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 32Χ23 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Κ-5 2.000

3 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 21Χ29 50Χ1  ΦΥΛΛΑ Κ-431α 600

4 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 13Χ5 Κ-431β 60.000

5 ΔΕΛΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ 21Χ29 50Χ1 ΦΥΛΛΑ Κ-432α 250

6 ΔΕΛΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ 21Χ29 50Χ1 ΦΥΛΛΑ Κ-432β 300

7 ΔΕΛΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ 21Χ29 50Χ1 ΦΥΛΛΑ Κ-434α 150

8 ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΝΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΙΕΛ 6Χ5 Κ -439α 50.000

9 ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 31Χ41 Κ-501 35.000

10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 14Χ18 50Χ1 ΦΥΛΛΑ Κ-842 300

11 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 8Χ6 Κ-865 250.000

12 ΕΝΤΥΠΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ- ΦΥΛΛΑΔΙΑ 10 ΣΕΛΙΔΩΝ 21Χ28 Κ-886 8.000

13 ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ( ΣΥΝΤΑΓΟΧΑΡΤΑ) 14Χ20 50Χ1 ΦΥΛΛΑ Κ- 887 8.000

14 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΤ. 21Χ29 ΜΠΛΟΚ 50Χ4 ΦΥΛΛΑ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ Κ-280α

150

15 ΒΙΒΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤ. 29Χ38 300 ΦΥΛΛΩΝ Κ -880 26

16 ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΛΟΚ 50Χ3 ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ Κ-
103

20

17 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΠΛΟΚ 50Χ1 ΔΙΑΣΤ.18Χ26  Κ-317 500

18 ΕΝΤΥΠΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 42Χ45 
ΛΕΥΚΟΙ Κ-384

20.000

19 ΜΠΛΟΚ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 17Χ24 50Χ1 ΦΥΛΛΑ Κ- 382 500

20 ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 28,5Χ38,5 300 ΦΥΛΛΩΝ Κ- 878 20

21 ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ Κ-898 6.000

22 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ( ΙΣΤΟΡΙΚΟ) ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. 30Χ20,5 ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΕΖ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ Κ-891

3.000

23 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΠΛΟΚ 50Χ1 ΔΙΑΣΤ. 14Χ18 Κ-866 50

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     
1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                         
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                   
                  

Σ Υ Μ Β Α Σ Η                                     

                                  ΠΟΣΟΥ  ………….  € ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α.

Για  την  προμήθεια  «ΕΝΤΥΠΩΝ »  για  ένα  έτος και μέχρι  εξάντλησης  των  συμβατικών 
ποσοτήτων.

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:  Τα  Γραφεία  Γεν.  Νοσοκομείου  Αθήνας 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ενός έτους και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Στην Αθήνα σήμερα ……………… οι  κατωτέρω συμβαλλόμενοι, αφενός μεν 

1) Η κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ η Διοικητής  του  Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 
και αφ’ ετέρου ο

2) 

ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
…………………………………………………, Τηλ.: …………….., Fax: ………….

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ύστερα  από  πρόχειρο  διαγωνισμό  της  Φ348/2014  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
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ κ.λ.π.

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.

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.
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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. 
Φ348/14 Διακήρυξη  του  σχετικού  διαγωνισμού,  τους  όρους  της  οποίας  η  ανάδοχος 
εταιρεία αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ   Για τον Προμηθευτή ή τον Ανάδοχο
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(TEM.)

ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ


