
                                                                             
                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                    
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                         «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161   Τ.Κ. 55134
ΤΗΛ. 2313304464-2313304463
ΦΑΞ. 2313304452
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ Ν. – ΚΑΤΣΑΝΑ Κ.
e-mail: promagpavlos  @  outlook  .  com   
www.agpavlos.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2016-001/Δ

Της ανοιχτής διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ και με τη χρήση 
της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www  .promitheus.  gov  .  gr  , για την ανάδειξη 
αναδόχου  που  θα  παρέχει  για  έξι  μήνες  Ενδοστεφανιαίες  προθέσεις  και  μπαλόνια 
αγγειοπλαστικής  στο  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 
82.000,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με  κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη 
τιμή.     

                                                                                     
(Περιγράφεται  αναλυτικά  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ')

     
                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 21301
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Είδος διαγωνισμού

Ανοιχτή  διαπραγμάτευση  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του 

Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
Κριτήριο κατακύρωσης Η χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία ανάρτησης της 

προκήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του 

ΕΣΗΔΗΣ

Πέμπτη, 25  Φεβρουαρίου 2016

Ημερομηνία και ώρα 
έναρξης υποβολής 

προσφορών Δευτέρα, 07-03-2016 και ώρα 09:00

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα λήξης υποβολής 

προσφορών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Τρίτη 15-03-2016 και ώρα 18:00

ΕΝΤΥΠΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ :Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της 
προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, 
κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών 
εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  ηλεκτρονικής 
υποβολής, ήτοι  έως 18-03-2016 και ώρα 14:00μ.μ

Ημερομηνία διενέργειας 
(ηλεκτρονική αποσφράγιση) Δευτέρα 21-03-2016 και ώρα 10:00

Τόπος διενέργειας:

Διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. υπό την 
επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ»
www.promitheus.gov.gr

Περιγραφή υπηρεσίας: 
Ανάδειξη  αναδόχου  που  θα  παρέχει  για  έξι  (6)  μήνες  τις 

υπηρεσίες καθαριότητας του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Κωδικός CPV 33184500-8 «ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΈΣΕΙΣ»

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 71.428,00€ χωρίς το  Φ.Π.Α.   
82.000,00€  με το Φ.Π.Α.

Διάρκεια της σύμβασης:
Έξι (6) μήνες με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου να τη 
διακόψει  σε  περίπτωση  ολοκλήρωσης  αντίστοιχου 
διαγωνισμού από τον ίδιο ή άλλο φορέα.

Τόπος  παροχής  των 
υπηρεσιών καθαριότητας: Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Κρατήσεις επί της τιμής των 

υπηρεσιών

Οι  τιμές  υπόκεινται  στις  υπέρ  του  Δημοσίου  και  τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις
Φόρος  εισοδήματος  (άρθρο 

24 του Ν. 2198/1994)

Κατά  την  πληρωμή  παρακρατείται  φόρος  εισοδήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 

           
               Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»   έχοντας υπόψη:
             

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 
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1) Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Α΄ 43) «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων 
και άλλες διατάξεις». 

2) Το Ν. 2286/95 (Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

3) Το Ν. 2328/95 (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (Α΄29)  
και  του  άρθρου  14  του  Ν.2414/96  (Α΄135)  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του 
Π.Δ/τος  82/96  (Α΄66)  «Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων 
Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του 
άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (Α΄ 279). 

4) Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Α΄ 247) «Περί  Δημοσίου Λογιστικού,  ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

5) Το Ν. 3021/2002 (Α΄ 143) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη 
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 

6) Του Ν. 3329/2005 (Α’ 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

7) Το Ν. 3580/2007 (Α’ 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

8)  To Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010)
9) Το  Ν.  3868/2010  (Α΄129)  άρθρο  22,  32  και  34  «Αναβάθμιση  του  Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

10) Το  Ν.  2955/2001  «Προμήθειες  Νοσοκομείων  και  λοιπών  μονάδων  υγείας  των 
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 256), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

11) Το Ν.Δ.  496/1974 (Α’ 204) «Περί  Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου». 

12) Το  Ν.  4270/2014  (Α΄143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

13) Το  Ν.  3548/2007  «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α’ 68). 

14) Το Ν. 3310/05 (Α΄30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

15) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (Α΄279) «Τροποποίηση του Ν. 
3310/05  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

16) Το  Ν.  2198/1994  (Α’  43),  άρθρο  24  (παρακράτηση  φόρου  στο  εισόδημα  από 
εμπορικές επιχειρήσεις). 

17) Το Ν. 3377/2005 (Α’ 202) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας 
και  την  ανάπτυξη  βασικών  τομέων  του  εμπορίου  και  της  αγοράς  –  Θέματα 
υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 

18) Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
19) Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α΄)  «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. 
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)  και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του 
Συμβουλίου  της  25ης  Φεβρουαρίου  1992  
(L  76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  οδηγία  2007/66/Ε.Κ.  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης  Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

20) Το Ν.  4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

21) Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013».
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22) Το Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

23) Το  Ν.  3846/2010  (Α’  66)  «Εγγυήσεις  για  την  εργασιακή  ασφάλεια  και  άλλες  
διατάξεις». 

24) Το Ν.  3867/2010 (Α’  128)  «Εποπτεία ιδιωτικής  ασφάλισης,  σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου  ιδιωτικής  ασφάλισης  ζωής,  οργανισμοί  αξιολόγησης  πιστοληπτικής 
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

25) Το Ν. 3918/2011(Α΄31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις». 
26) Το Ν. 3959/2011 (Α΄93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού». 
27) Το  Ν.  4024/2011  (Α΄226)  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  ενιαίο  μισθολόγιο-

βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

28) Το Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),  αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις». 

29) Του Ν. 4052/2012 (Α΄41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  και  Εργασίας και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  για  εφαρμογή του νόμου 
«Έγκριση  των  Σχεδίων  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  μεταξύ  του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της Ελληνικής 
Δημοκρατίας  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  του  Σχεδίου  του  Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της  Τράπεζας  της  Ελλάδας  και  άλλες  επείγουσες  διατάξεις  για  τη  μείωση  του 
δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. 

30) Το  Ν.  4111/13  (Α΄18)  άρθρο  28,  τροποποίηση  του  ν.  3886/2010  «Δικαστική 
προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  –  Εναρμόνιση  της  ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), 
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Α΄ 173). 

31) Το Ν. 3871/2010 (Α΄141) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
32) Το  Ν.  3886/10  (Α΄173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημόσιων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. 
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του 
Συμβουλίου  της  25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την 
οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

33) Του Ν. 4129/2013 (Α΄52) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (Α΄ 90). 

34) Το N. 4118/2013 (Α΄32), άρθρα 4, 10 και 12. 
35) Το Ν. 4038/2012 (Α΄14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 
36) Το  N.  3816/2010  (Α΄6)  περί  «ρύθμισης  επιχειρηματικών  και  επαγγελματικών 

οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων 
οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις», άρθρο 12. 

37) Το Ν. 3984/2011 άρθρο 66 (Α΄ 150) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες 
διατάξεις»

38) Το  Ν.  4272/2014  άρθρο  47  (Α΄145)  «Προσαρμογή  στο  εθνικό  δίκαιο  της 
Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη 
θέσπιση  διαδικασιών  ενημέρωσης  σχετικά  με  την  ανταλλαγή,  μεταξύ  των 
κρατών−μελών,  ανθρώπινων  οργάνων  που  προορίζονται  για  μεταμόσχευση  − 
Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και τηνΙατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και 
λοιπές διατάξεις». 

39) Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  Δημοσίου  Τομέα-  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  πδ 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  
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40) Το Ν. 4153/13 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 
και 4127/13». 

41) Το Ν. 4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις».

42) Το Ν. 4205/2013 (Α΄242), άρθρο 9. 
43) Το Π.Δ. 63/05 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα». 
44) Το Π.Δ. 60/07 (Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων 
συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών»  όπως  τροποποιήθηκε  με  την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής  και  την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

45) Το Π.Δ.  118/07 (Α΄ 150)  «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,  συμπληρωματικά 
στο Π.Δ. 60/07 (Α΄64). 

46) Το Π.Δ. 113/2010 (Α΄194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
47) Το Ν. 4281/14 (Α΄160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως στα 
άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο 201 του ιδίου 
Νόμου. 

48) Τον Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29/19-3-2015)
49) Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 τεύχος Α’ 18-04-2013)
50) Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176 τεύχος Α’ 16-12-2015)
51) Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2053  /25-4-2014  «Εγκύκλιος  για  την  προμήθεια  υλικών, 

υπηρεσιών και  φαρμάκων μέχρι  την  ολοκλήρωση των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 
2013» της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

2. Τις αποφάσεις:

1) Την  υπ’  αρ.  20977/23-8-2007  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και 
Επικρατείας  «Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.  3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β' 1673).

2) Την  με  αριθ.  ΔΥ7/2480/94  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Περί  Εναρμόνισης  της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (Β΄679), (Β΄755) 
& (Β΄757). 

3) Την  υπ΄αριθμ.  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.  130648/2009  (Β΄2198)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση 
περί  «Εναρμόνισης  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

4) Την  υπ’  αριθ.  1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005  απόφαση  του  Υφυπουργού 
Οικονομίας  και  Οικονομικών  «Καθορισμός  Χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρείες» (Β' 1590). 

5) Την  υπ’  αριθ.  08/31.05.2010  απόφαση  της  Υπουργού  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης περί όρων και κανόνων λειτουργίας και προϋποθέσεων δημοσιότητας 
του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν. 3580/07 (B΄777). 

6) Την ΥΑ Π1/B/2013 (Α’ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

7) Την υπ’  αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 
«Ενημέρωση  για  το  Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

8) Την  υπ.  αρίθμ.  276/2015  απόφασης  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων σχετικά με την παροχή σύμφωνης γνώμης στο αίτημα του νοσοκομείου 

Διακήρυξη  2016-001/Δ                                                      5/39                                     Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΗΞΕ46906Ι-Α8Ε



για  διενέργεια  διαδικασίας  διαπραγμάτευση  για  προμήθεια  «Ενδοστεφανιαίων 
προθέσεων και μπαλονιών αγγειοπλαστικής» σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε 
«…η μη εξέταση του αιτήματος του Γ.Ν. Αγιος Παύλος δεδομένης της διαπίστωσης 
έλλειψης αρμοδιότητας έκδοσης σύμφωνης γνώμης, καθότι δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του Π.Δ. 60/2007, λόγω της εκτιμώμενης αξία της…»

9)  Η υπ. αρίθμ.  Β34/30η ΣΥΝ/17-12-2015 (ΑΔΑ: 7Μ0Ο46906Ι-ΡΣ9) απόφαση του Δ.Σ 
του  Νοσοκομείου  αναφορικά  με  την  έγκριση  διενέργειας  της  εν  λόγω 
διαπραγμάτευσης και των όρων αυτής.

10) Την  ανάληψη  δέσμευσης  με  αριθμό  καταχώρησης  α/α  137/1-1-2016 
(ΑΔΑ:ΩΛΖ446906Ι-Ξ0Ε) του ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

                                    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ

                                                 
1. ανοιχτή διαπραγμάτευση με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ και με τη χρήση της 

πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www  .promitheus.  gov  .  gr  ,  για  την 
προμήθεια «Ενδοστεφανιαίων προθέσεων και μπαλονιών αγγειοπλαστικής» για την 
κάλυψη των επειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», για διάστημα έξι 
μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 82.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με 
κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος αυτής.

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

3. ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη 
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Πέμπτη, 25 

Φεβρουαρίου 2016
Δευτέρα, 07-03-
2016 και ώρα 

09:00

Τρίτη 15-03-2016 
και ώρα 18:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης 

Διακήρυξη  2016-001/Δ                                                      6/39                                     Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΗΞΕ46906Ι-Α8Ε



σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της  ΥΑ 
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»-Η  αποσφράγιση  των  προσφορών 
γίνεται , όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
Γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου  να  υποβάλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία 
υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σε  αυτή  η  σύμβαση  εφόσον  η  λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς 
(Προμηθευτές)  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,   χορηγούμενη  από 
πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής. Και  να  εγγραφούν   στο 
ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  –  Διαδικτυακή  πύλη   www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

5.1. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 
του ταυτοποιούμενοι ως εξής::

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει  η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή 
του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή  τους  συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών 
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

-   είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη  μετάφραση  στην 
ελληνική.

-   είτε  ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό  σε  μορφή  αρχείου  .pdf με  επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 
δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  στο  Παράρτημα  IX  Β  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις 
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 
π.δ.  60/2007,  και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 

Διακήρυξη  2016-001/Δ                                                      7/39                                     Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΗΞΕ46906Ι-Α8Ε



(3) εργασίμων ημερών και  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στην αρμόδια υπηρεσία.

5.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος.

5.3   Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  σχετικά  με  την  εξέλιξη  του  αιτήματος  εγγραφής του.  Εφόσον  το  αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού 
ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

6. Κατά τα λοιπά η διαπραγμάτευση, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα 
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 
6.1. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»………    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
6.2. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»       …………………………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 
6.3. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »       …………………………………………………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’  
6.4. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»,………………………………………………….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’ 
6.5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ……………………..…..      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε.΄ 
6.6. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» …………………………..………..……………………….  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ.΄

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης μέχρι και οχτώ (8) ημέρες 
προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του 
Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσμίας.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  που  ζητούνται  από  τους  ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός 
έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 
εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης 
του άρθρου 15. Παρ. 2 περ.  α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει  δικαίωμα 
άσκησης  της εν  λόγω ένστασης.  Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στο 
δικτυακό  τόπο  του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής   πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή.   Αιτήματα 
παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από 
εγγεγραμμένους   στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  διαθέτουν  σχετικά 
διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  και 
απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ψηφιακά 
υπογεγραμμένο.

Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών  που  υποβάλλονται  εκτός  των  ανωτέρω 
προθεσμιών δεν εξετάζονται.

7. Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά 
της  διακήρυξης  της  διαπραγμάτευσης,  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.

8. Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 
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α.  να  αποφασίσει  τη  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  της  διαπραγμάτευσης  και  την 
επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης. 
β.  να  αποφασίσει  τη  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  της  διαπραγμάτευσης  και  της 
προμήθειας των ειδών. 

9. Προς  διευκόλυνση  των  ενδιαφερομένων,  το  πλήρες  κείμενο  της  προκήρυξης  με  τα 
συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται και από τους διαδικτυακούς 
τόπους  της  Αναθέτουσας  Αρχής  στη  διαδρομή  (URL) 
http://www.agpavlos.gr./ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.  Επισημαίνεται  ότι  οι 
ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  επισκέπτονται  την  ως  άνω  ιστοσελίδα σε  τακτά  χρονικά 
διαστήματα  για  να  ενημερώνονται  για  τυχόν αλλαγές.   Επίσης,  θα  αναρτηθεί  στον 
ιστότοπο  του  ΚΗΜΔΗΣ  http://www.eprocurement.gov.gr.  και  στον  ιστότοπο  του 
Προγράμματος Δι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr

                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ     
                                                                                    α.α.

                                                                          ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
                                                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                               MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται   από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά  και  ψηφιακά 
υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο  ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-
2013), στο άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ 60/07 και συμπληρωματικά σ το Π.Δ. 118/07. 
Τα  κατά  περίπτωση  προσκομιζόμενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  θα  πρέπει  επίσης  να 
υποβληθούν εντός  τριών (3)  εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:

“ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 «2016-001/Δ  Ανοιχτή διαπραγμάτευση  με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ και με τη 
χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης  www  .promitheus.  gov  .  gr  ,  για την προμήθεια 
«Ενδοστεφανιαίων προθέσεων και μπαλονιών αγγειοπλαστικής» για την κάλυψη των 
επειγουσών  αναγκών  του Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  για  διάστημα  έξι  μηνών, 
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  82.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 07-03-2016

1.2. Περιεχόμενο προσφορών
Τα  περιεχόμενα  του  ηλεκτρονικού  φακέλου  της  προσφοράς  ορίζονται  ως  εξής:  (α)  ένας 
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  και (β) ένας 
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος   τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόμενα  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική 
προσφορά»

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά» 
υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και  τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.   Συγκεκριμένα, 
στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

1.2.1.1.Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα 
με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της 
ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος 
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Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  ,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται 
κατωτέρω :

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 25 του ΠΔ 
118/07/ΚΠΔ  και  του  Ν.  4281/2014,  ποσοστού  2%  επί  της 
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  άνευ  Φ.Π.Α,  ήτοι  1.428,56€,  διάρκειας 
τουλάχιστον  ενός  μηνός  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της 
προσφοράς που απαιτεί η διακήρυξη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf 
και  προσκομίζεται  από  αυτόν  στην  Αρμόδια  Υπηρεσία  Διεξαγωγής  της 
διαπραγμάτευσης  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

1.2.1.1.2. Υπεύθυνη   δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του   ν. 
1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία του  παρόντος διαγωνισμού και   στην οποία  δηλώνεται   ότι, 
μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα   στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07, ήτοι:
i)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής  δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της 
οδηγίας  91/308/EOK  του   Συμβουλίου,   της   10ης   Ιουνίου   1991,   για    την    πρόληψη  
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L  166    της    28.6.1991,   σελ.  77    Οδηγίας,  η   οποία  
τροποποιήθηκε   από   την   Οδηγία    2001/97/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995  (Α΄ 
173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), 
v) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της   ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
vi) Κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων: 
-     30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
-     31 παρ. 4, 5 και 6 
-     32 παρ. 4 και 5
-   35  παρ.  5  του  Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικά  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους 
δραστηριότητας.
Η  υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα  και  δεν  απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου,  οι νόμιμοι  εκπρόσωποί  του.
δ)  Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 

1.2.1.1.3. Υπεύθυνη   δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του   ν. 
1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία  του  παρόντος  διαγωνισμού  και   στην  οποία   δηλώνεται   ότι, 
μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:

α.  Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
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-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  υπό άλλη 
ανάλογη  κατάσταση  καθώς  και  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη 
διαδικασία.  
β. Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως   εκάστοτε    ισχύει,  ή  υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής   εκκαθάρισης 
των   ανωτέρω  νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα).
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 
    -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση 
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
δ. Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους,  που  αφορούν  τις  εισφορές   κοινωνικής 
ασφάλισης   (κυρίας  και  επικουρικής),  αναφέροντας  όλους  τους  φορείς  στους  οποίους 
καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου 
και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά  κατονομαζόμενες), προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο 
είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο  ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του 
οικείου  Επιμελητηρίου  της  χώρας  εγκατάστασης  τους  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές 
οργανώσεις,  ομοίως  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  ορίζοντας  ρητά  την  επωνυμία  του 
Επιμελητηρίου  ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους , 
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα . 
στ. Δεν  είναι  ένοχοι  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που 
απαιτούνται  κατ'  εφαρμογή  του  Π.Δ.60/2007  και  ότι  δεν  έχουν  αρνηθεί  να  παράσχουν   τις 
πληροφορίες αυτές.
ζ.  Δεν  τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς.
η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
ι. Αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση για την  έγκαιρη και  προσήκουσα  ηλεκτρονική  υποβολή / 
έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των  δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.  
118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 
ιδίου  Προεδρικού Διατάγματος. 

1.2.1.1.4. Υπεύθυνη  δήλωση   της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του   ν.   
1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει με την οποία θα δηλώνεται  ότι 
η ισχύς της προσφοράς   είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120).

-  Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο,  η  παρούσα  υπεύθυνη  δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Η  υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα  και  δεν  απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής.

1.2.1.1.5. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. 
γ.  του  Π.Δ.  118/07,  εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στους 
διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.

1.2.1.1.6. Tα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε    συμμετέχοντος 
ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό 
κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο   αντίγραφο ή απόσπασμα του 
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καταστατικού.   Στοιχεία   και   έγγραφα  από   τα   οποία   πρέπει   να 
προκύπτουν,  ο  Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα  υπόλοιπα 
πρόσωπα  που  έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το 
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν 
προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως με τη  νομική μορφή 
των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου..

Οι  ενώσεις και  οι  κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί  με την 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε  προμηθευτή 
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται  (με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά)  κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την 
ηλεκτρονική  υποβολή,  πλην  των  ΦΕΚ.  Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν  ψηφιακή 
υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου  « 
Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική 
προσφορά  και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω 
αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν  εκδοθεί  
/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής , πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

1.2.1.2.Τεχνική προσφορά
Στον  (υπό)  φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά  τα κάτωθι :

1.2.1.2.1. Η  Τεχνική  Προσφορά.  Συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα..    Τα 
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.   Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

1.2.1.2.2.  Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 : 
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  έναντί  τους  την  εκτέλεση  της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε 
η αποδοχή.
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Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη δήλωση, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται  από τον ίδιο δεν 
απαιτείται θεώρηση.

1.2.1.2.3. Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/07
Α)Τα  απαιτούμενα από  τις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικά, που   βεβαιώνουν την τήρηση 
εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π .χ  ποιότητας, 
υγιεινής και  ασφάλειας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης  κ.τ.λ.),  θα πρέπει  να έχουν εκδοθεί  από 
διαπιστευμένους  φορείς  πιστοποίησης,  διαπιστευμένους  προς  τούτο  από  το  Εθνικό  Σύστημα 
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για 
τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 
Β)  Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης , θα πρέπει από τον προμηθευτή 
να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να 
επιβεβαιώνεται  η  συμμόρφωση  με  τα  σχετικά  κανονιστικά  έγγραφα.  Σε  περίπτωση  που  τα 
προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να 
συνοδεύονται  από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει  των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή 
διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, 
διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation−  EA)  και  μάλιστα,  μέλος  της  αντίστοιχης  Συμφωνίας  Αμοιβαίας  Αναγνώρισης 
(M.L.A.). 
Γ)   Σε  περίπτωση  που  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  απαιτείται  η  προσκόμιση  Εκθέσεων 
Δοκιμών  Ποιοτικού  Ελέγχου  για  τα  προϊόντα,  αυτές  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  όλα  τα 
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους 
απαιτήσεις  ποιότητας  (ιδιότητες  και  χαρακτηριστικά)  που  περιλαμβάνονται  στις  τεχνικές 
προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια 
ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  τεχνικής  προσφοράς  του  προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
(με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
 Οι  δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

    Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά  επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 
Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος.  Στην συνέχεια,  το σύστημα παράγει  σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία 
που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα του  συστήματος  και  του  παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, 
το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές  
φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία

Στην  Οικονομική  Προσφορά  αναγράφεται  η  τιμή  και  ο  τρόπος  πληρωμής,  όπως  ορίζεται 
κατωτέρω :
Τιμές

-  Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ 
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η αναγραφή της  τιμής  σε ΕΥΡΩ,  μπορεί  να γίνεται  με  δύο δεκαδικά  ψηφία, 

εφόσον  χρησιμοποιείται  σε  ενδιάμεσους  υπολογισμούς.  Το  γενικό  σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο 
του πέντε.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 
δεν δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες.

- Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  κάνει  έκπτωση,  οι  τιμές  που  θα 
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν 
θα  είναι  οι  τελικές  τιμές  μετά  την  έκπτωση.  Επίσης  δεν  επιτρέπονται  στην 
Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί 
του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

-  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούται να παρέχουν αυτά. 

- Εάν  στο  διαγωνισμό  οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  υπερβολικά  χαμηλές  θα 
εξετάζονται  λεπτομερώς  οι  προσφορές  πριν  την  έκδοση  απόφασης 
κατακύρωσης.  Για  το  σκοπό  αυτό  ζητείται  από  τον  προσφέροντα  έγγραφη 
αιτιολόγηση  της  Οικονομικής  Προσφοράς  (π.χ.  σχετικά  με  την  οικονομία  της 
μεθόδου  παροχής  υπηρεσίας/τις  επιλεγείσες  τεχνικές  λύσεις  /τις  εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την 
πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης  οι  προσφερόμενες  τιμές  κριθούν  ως  υπερβολικά  χαμηλές,  η 
προσφορά  θα  απορρίπτεται.  Απορρίπτονται  προσφορές  επιχειρήσεων 
(κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 
της  Διεθνούς  Σύμβασης  Εργασίας  απασχολούν  ή  εκμεταλλεύονται  ανήλικους 
κάτω των 15 ετών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 7 του Ν.  4052/2012, στο στάδιο της 
κατακύρωσης των διαγωνισμών του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ) του 
2011  και  εφεξής  γίνεται  σύγκριση  των  τιμών  των  οικονομικών  προσφορών  με  αυτές  του 
Παρατηρητηρίου  Τιμών,  όπως  καταγράφηκαν  κατά  την  τελευταία  ημέρα  της  προθεσμίας 
υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία έπεται της 
έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 
Οι  οικονομικές  προσφορές  που  είναι  ανώτερες  από  τις  κατά  τα  ανωτέρω παραδεκτές  τιμές 
απορρίπτονται (Ν. 3918/2011 άρθρο 13). 

      Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 
Ι. Τιμή μονάδος  σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 
δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ . 
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ΙΙ. Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
Στην προσφορά του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ επιβάλλεται   κράτηση ύψους 2% υπέρ ψυχικής 
υγείας,  4%  Φόρος  προμηθευτών,  0,10%   υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου  3% και της επ’ αυτού εισφοράς 
υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση.

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται  στη  τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ  
- Επισημαίνεται  ότι  η  συνολική  προσφερόμενη  τιμή  της  οικονομικής   

προσφοράς  ανά  είδος  δεν  θα  πρέπει  να  ξεπερνά  την  προϋπολογισθείσα 
δαπάνη του είδους. 

    Τρόπος Πληρωμής

     Η τιμολόγηση θα γίνεται στο Νοσοκομείο   και η πληρωμή θα γίνεται από αυτό, για το μέρος  
της  ποσότητας  που  θα  παραδίδεται  με  τον  αναλογούντα  Φ.Π.Α  μετά  από  κάθε  τμηματική, 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή

• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία,  ισχύουν τα  όσα 
αναφέρονται  στο  άρθρο  35  του  Κ.Π.Δ.  (Π.Δ.  118/07)  και  την  με  αριθμ. 
2024709/601/0026/8-4-1998   απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομίας  & 
Οικονομικών 

• Σε  περίπτωση  που  η  πληρωμή  του  συμβασιούχου  καθυστερήσει  από  την 
αναθέτουσα αρχή  ισχύουν όσα αναφέρονται στο Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/9-5-2013).

      Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

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

Επισημαίνεται ότι :

• Κατά την υποβολή της  προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται  από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

• Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακές  ημέρες, 
προσμετρούμενες  από την επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  ηλεκτρονικής  υποβολής 
προσφορών  της  διαπραγμάτευσης.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του 
παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Περιπτώσεις  προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις  από τους  απαράβατους όρους της 
Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  μετά  την  λήξη  χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις  διευκρινίσεις,  οι  οποίες  παρέχονται,  σύμφωνα με  τα 
παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες  που  αναφέρονται  στα  σημεία  για  τα  οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
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• Η προσφερόμενη τιμή  θα δίνεται για το σύνολο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 07-03-2016 και ώρα 10:00 
π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κείμενων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά».  Οι  ηλεκτρονικοί 
(υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  μέσω  των 
αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων,  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα 
γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την 
αξιολόγηση των  λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν.  Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της, 
εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
•  Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  της  διαπραγμάτευσης,  που  έχει  ορισθεί  από  την 
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•  Η  αναθέτουσα  αρχή  εκδίδει  τις  σχετικές  αποφάσεις  επί  της  αξιολόγησης  των 
ηλεκτρονικών προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους.
•  Η  επιτροπή  αξιολόγησης  διαγωνισμού  ή  άλλοι  πιστοποιημένοι  χρήστες  από  την 
αναθέτουσα αρχή της διαπραγμάτευσης απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες 
– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
χρήστες  –  οικονομικοί  φορείς  παρέχουν  τις  διευκρινίσεις  εντός  των  κατά  περίπτωση 
προθεσμιών που τους ορίζονται.

3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει  ηλεκτρονικά  μέσω του 
συστήματος,  σε  μορφή  αρχείου.  pdf  και  σε  φάκελο  με   σήμανση   «Δικαιολογητικά 
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Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
παράγραφο  4.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3)  
εργασίμων ημερών από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  και  σε  έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές  αντίγραφο)  στην  αρμόδια  υπηρεσία  (με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 
υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
κατά περίπτωση είναι :

4.1  Οι  Έλληνες  πολίτες :
4.1.1Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
παρ. 1 του  άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

- απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 
48),

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  
χρησιμοποίησης  του χρηματοπιστωτικού συστήματος για  τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία 
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου,  EE   L  344  της  28.12.2001,  σελ.  76)  η  οποία  ενσωματώθηκε   με  το  ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305),

- κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,   της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας

Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει 
καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  επισυνάπτουν  σε 
ηλεκτρονικό  αρχείο  σε  μορφή    pdf    τις  αναφερόμενες  σε  αυτό  καταδικαστικές   
αποφάσεις.

4.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει  ότι  δεν  τελούν σε πτώχευση  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης.

4.1.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει  ότι  δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

4.1.4  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής) . 
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Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα   δικαιολογητικά  των  παραπάνω 
περιπτώσεων    εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό.

4.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους  σ’  αυτό   και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  της 
διαπραγμάτευσης, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
της  επίδοσης  της   ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης.  Για  όσους  ασκούν  γεωργικό  ή 
κτηνοτροφικό   επάγγελμα,  απαιτείται  σχετική   βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από 
αρμόδια αρχή  του  Δημοσίου  ή  του  οικείου  Ο.Τ.Α.

4.2   Οι  αλλοδαποί : 
4.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της  χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου  τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  4  έγγραφης  ειδοποίησης,  από   το   οποίο   να 
προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007

4.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά 
την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε 
πτώχευση,  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  ή 
διαδικασία.

4.2.3 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

4.2.4 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκαταστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  καθώς και  ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.

4.2.5 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας   εγκατάστασής  τους,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει ότι ήταν  εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου   ή  σε 
ισοδύναμες   επαγγελματικές  οργανώσεις,  κατά  την   ημέρα  διενέργειας  της 
διαπραγμάτευσης και εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 
της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης. 

4.3  Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά :  
4.3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά   αντίστοιχα.

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου    ή  άλλο  ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας  διοικητικής  ή 
δικαστικής   αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης  του  νομικού  προσώπου,  των  ως  άνω 
παραγράφων, αφορά τους  Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. 
και   IKE    τον Πρόεδρο και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.   
και σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του.

4.3.2 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής   αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις   (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά 
πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι   δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή  υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα)

4.3.3 Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι  δεν έχουν τεθεί  σε διαδικασία 
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)

4.4  Οι  συνεταιρισμοί : 
4.4.1   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας 
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διοικητικής  ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος   του  Διοικητικού  του  Συμβουλίου δεν  έχει  καταδικασθεί   με  αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 
4.1.1  

4.4.2 Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  4.1.12,  4.1.13  και  4.1.14  της  παραγράφου  4.1., 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς  συνεταιρισμούς και  των περιπτώσεων  4.12.2, 4.2.3 και 
4.2.4.   της  παραγράφου  4.2,  εφόσον   πρόκειται  για  αλλοδαπούς  συνεταιρισμούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης 4.3.2 της παραγράφου 4.3.

4.4.3 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα.

Οι  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά 
Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην 
Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα  ή   πιστοποιητικά,  ή  που  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω  αναφερόμενες 
περιπτώσεις, δύναται  να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου 
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από  υπεύθυνη δήλωση ενώπιον  αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  του  κράτους 
καταγωγής  ή  προέλευσης.  Στην  κατά  τα  άνω  υπεύθυνη   δήλωση  θα  δηλώνεται  ότι  στην 
συγκεκριμένη χώρα  δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν  συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω  νομικές καταστάσεις.

Τα στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  κατακύρωση της  προμήθειας  στον  προσφέροντα 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται ( με 
διαβιβαστικό  όπου θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά)   κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)  εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται  από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
 Οι  δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 
στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  γίνεται  δύο  εργάσιμες  ημέρες  μετά  και  την 
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  σε  έντυπη  μορφή,  ύστερα  από  σχετική  ειδοποίηση  των 
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση  γίνεται  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Αμέσως  μετά  την  ανωτέρω ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
που αποσφραγίσθηκε.

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 
προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά 
όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 
τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την 
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν 
υποβάλλει  ηλεκτρονικά  και  προσκομίζει,  σύμφωνα με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  των 
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ανωτέρω  διατάξεων,  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  τα  οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο 
προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του 
άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 
του  άρθρου  8  του  ιδίου  Δ/τος,  καταπίπτει  υπέρ  του  Δημοσίου  η  εγγύηση  συμμετοχής  του 
μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον 
από  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  προκύπτει  ότι  δεν  πληρούνται  τα  στη  διακήρυξη 
καθοριζόμενα  ελάχιστα  αναγκαία  όρια  των  οικονομικών  και  τεχνικών  προϋποθέσεων   του 
άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται 
από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του  Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’)  «Δικαστική 
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών 
Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε με το 
αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51), μέσω του συστήματος επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή 
αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 
από  τους  πιστοποιημένους  οικονομικούς  φορείς  -  χρήστες  σε  μορφή  αρχείου  .pdf 
προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και 
της  Υπουργικής  απόφασης  «περί  ηλεκτρονικού  παραβόλου»  ΠΟΛ  1163/3-7-13  (  ΦΕΚ 
1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας  επιτροπής  διενέργειας  της  διαπραγμάτευσης.  Η  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  της 
διαπραγμάτευσης  γίνεται  εγγράφως  προς  τον  επιλεγέντα  από  την  αναθέτουσα  αρχή 
συμμετέχοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης στον ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, 
το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
 Οι  εγγυήσεις εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα 
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Κάθε  προσφορά  συμπεριλαμβανομένης  και  αυτής  των  ΜΜΕ  ή  των  ενώσεών  τους  κ.λ.π. 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 
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καλύπτει  το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης άνευ ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  Σύμβασης,  οι  προμηθευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
καταθέτουν  εγγυητική  επιστολή  που  να  καλύπτει  το  5%  της  συμφωνημένης  αμοιβής  του 
αναδόχου, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 157, παρ. 1 περ. β, του 
Ν. 4281/14.
 Επισημαίνεται  ότι  ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της  προς 
υπογραφή σύμβασης  και  της  εγγυητικής  επιστολής  προκαταβολής  πρέπει  να  είναι  αορίστου 
χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.
Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης   πρέπει  να  προβλέπουν  ότι  σε  περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/14.

10. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. Η Σύμβαση με τον υποψήφιο 
ανάδοχο θα ισχύει για επτά μήνες  από την υπογραφή της. Το Νοσοκομείο διατηρεί μονομερές να 
τη διακόψει σε περίπτωση ολοκλήρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από τον ίδιο ή άλλο φορέα.

11.ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, και δεν 
δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε εκτελεστικής 
σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί υπό τους όρους της παρούσας.

Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας 
αρχής, για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα 
της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ.

12.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  έχουν  πρόσβαση  στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 
ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 
ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 
4155/2013

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄

           ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  κυρίως  υπόψη  τα  αναφερόμενα 
στο άρθρ. 20  του Π.Δ. 118/07

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Γ’

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι
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1) Η Σύμβαση με τον υποψήφιο ανάδοχο θα ισχύει για έξι μήνες  από την υπογραφή της.

2) Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  μονομερές  να  τη  διακόψει  σε  περίπτωση  ολοκλήρωσης 
αντίστοιχου διαγωνισμού από τον ίδιο ή άλλο φορέα.

3) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας 
για  την  αποτροπή  ζημιών  ή  φθορών  και  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημία  ή  βλάβη 
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή 
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να 
προξενηθεί  κατά  ή  επ’  ευκαιρία  της  εκτέλεσης  του  έργου  της  επτάμηνης  υπηρεσίας 
καθαριότητας  των χώρων του Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» εφόσον οφείλεται  σε  πράξη ή 
παράλειψη αυτού. 

4) Ο ανάδοχος σε περίπτωση που χρησιμοποιεί μισθωτούς υποχρεούται να ασφαλίσει και να 
διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης

5) Χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  αναθέτουσας  αρχής  ο  ανάδοχος  δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 
την υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί  στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 
οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε 
το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση

6) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, ο  
ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή και να λαμβάνει υπ’ 
όψιν του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

7) Το Νοσοκομείο έχει  δικαίωμα να επιβάλλει  τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από 
τους νόμους που διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύμβαση που θα υπογραφθεί 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ´
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που 
βρίσκεται  εγκαταστημένος  και  λειτουργεί  νόμιμα  στο  έδαφος  ενός  από  τα  Κράτη  Μέλη  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  να  φέρουν  σε  ευκρινή  θέση  του  τελικού  περιέκτη  τους  την 
προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας  93/42/ΕΟΚ,  (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.  130648  -  Εναρμόνιση  της  εθνικής  νομοθεσίας  προς  τις 
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-
10-09). Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-
10-2009)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Περί  Εναρμόνισης  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  την 
Οδηγία  93/42/ΕΟΚ/14-6-93  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  που  αφορά  τα 
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση 
σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των 
ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα 
προς  τις  απαιτήσεις  της  σχετικής  ΚΥΑ  κατά  το  χρόνο  παράδοσης  τους,  είτε  πρόκειται  για 
παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών , είτε για εκπρόθεσμη , ώστε τα προϊόντα αυτά να 
φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ( β ) ΚΥΑ σήμανση CE 
2.  Οι  προθέσεις  (stent)  και  τα  μπαλόνια  πρέπει  να  έχουν  χρόνο  αποστείρωσης  (shelf  life) 
τουλάχιστον 1 έτος. 
3. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 
4.  Στην  ετικέτα  /  συσκευασία  πρέπει  να  αναγράφονται  με  ευκρινή  και  ευανάγνωστο  τρόπο 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
i. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο  
κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει 
να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του. 
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ii. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» 
iii. η μέθοδος αποστείρωσης 
iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 
v. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα 
vi. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση 
vii. τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 
viii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 
5.  Οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό πρέπει  να  δηλώσουν στην τεχνική  τους  προσφορά το 
εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο 
κατασκευής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  σύστημα  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  ISO  13485, 
αντίγραφο  ισχύοντος  πιστοποιητικού  του  οποίου  και  θα  επισυνάπτεται  υποχρεωτικά  στην 
προσφορά. 
6.  Η  τοποθέτηση  των  επισημάνσεων  της  συσκευασίας,  που  αναφέρονται  παραπάνω  και 
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων 
άλλων επισημάνσεων,  πρέπει  να  έχει  γίνει  αποκλειστικά  και  μόνον  από  το  πρόσωπο  ή  την 
επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφερόμενα προϊόντα που 
φέρουν  επισημάνσεις  πάσης  φύσεως  που  έχουν  τοποθετηθεί,  σε  οποιοδήποτε  μέρος  της 
συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν ιδιότητα του διανομέα, 
εισαγωγέα  ή  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου,  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Τυχόν 
παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη 
αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται  σε  χώρα εκτός Ε.Ε.,  δήλωση στην 
οποία να αναφέρεται  σε ποια (ες)  αγορά (ες)  κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο 
προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η 
εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς 
καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω 
προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή. 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) με ενεργή 
εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου -limus, που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με 
μπαλόνι,  κατασκευασμένο  από  κράμα  χρωμίου  ή  ανοξείδωτο  ατσάλι  με  πολυμερές 
βιοαπορροφήσιμο. 
Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου και μήκους 
Να είναι συμβατά με μαγνητική τομογραφία (MRI). 
2. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) με ενεργή 
εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία εναντίον της  επαναστένωσης χωρίς  πολυμερές,  που να είναι 
προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι. Να είναι συμβατά με μαγνητική τομογραφία (MRI). 
Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου και μήκους 
3. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ επικαλλυμένες με βιοσυμβατή μεμβράνη για την αντιμετώπιση 
επιπλοκών αγγειοπλαστικής (graft stent).  Να διατίθενται σε διαμέτρους 2,5-4,5mm και μήκη 
από 12-26mm ή και πλέον
4. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ επικαλλυμένες διπλής θεραπείας. Να προσφέρονται σε ποικιλία 
μεγέθους διαμέτρου και μήκους
5. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-compliant) 
Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου τουλάχιστον 1,00-4,0 mm και ποικιλία μηκών. 
Να  εξασφαλίζουν  χαμηλό  προφίλ  (profile)  εισόδου:  προφίλ  άκρου  0.017’’  ή  μικρότερο  και 
προφίλ προσπέλασης (crossing profile) 0.025’’ ή μικρότερο. 
6. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (non-compliant) 
Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου τουλάχιστον 2,00-4,5 mm και ποικιλία μηκών 
Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο. 
7. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών επικαλυμμένα με φαρμακευτικές ουσίες 
εναντίον της επαναστένωσης. 
Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου τουλάχιστον 2,25-4 mm και ποικιλία μηκών 
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8. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών OEW 
Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου τουλάχιστον 1,25-3,5 mm και ποικιλία μηκών 
9.ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών με φάρμακο NC 
Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου τουλάχιστον 2,00-4 mm και ποικιλία μηκών 
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3. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG 
ELUTING STENTS) με ενεργή 
εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία 
τύπου -limus και 
βιοαπορροφήσιμο πολυμερές, που 
να είναι προ-τοποθετημένες σε 
καθετήρα με μπαλόνι, 
κατασκευασμένο από κράμα 
χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι. 

240 43.200,00

2 ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG 
ELUTING STENTS) με ενεργή 
εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία 
εναντίον της επαναστένωσης χωρίς 
πολυμερές, που να είναι προ-
τοποθετημένες σε καθετήρα με 
μπαλόνι. 

5 3.450,00

3 ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 
επικαλλυμένες με βιοσυμβατή 
μεμβράνη για την αντιμετώπιση 
επιπλοκών αγγειοπλαστικής (graft 
stent).  

3 6.462,00

4 ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 
επικαλλυμένες διπλής θεραπείας

5 3.450,00

5 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά 
(semi-compliant). 

150 7.350,00

6 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά 
(non-compliant). 

35 1.750,00

 7 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
στεφανιαίων αρτηριών 
επικαλυμμένα με φαρμακευτικές 
ουσίες εναντίον της 
επαναστένωσης. 

7 3.500,00

8 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
στεφανιαίων αρτηριών  OEW 

7 350,00

 9 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
στεφανιαίων αρτηριών με 
φάρμακο NC 

3 1.753,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................

…………………………………..5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 

φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η 

εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό 
ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε 
παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4  ο.π. υποσ. 3.
5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός 
του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
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....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. 

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 

μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ     ΓΙΑ     ΤΗΝ     ΤΡΑΠΕΖΑ  : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, 
εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
10 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 
εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της 

ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες
7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 
σύμβαση.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 
διακήρυξη. 
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ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 
εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄ΣΤ

                   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                 «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161   Τ.Κ. 55134
ΤΗΛ. 2313304464-2313304463
ΦΑΞ. 2313304452
e-mail: promagpavlos  @  outlook  .  com   
www.agpavlos.gr

                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………………….

                          ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΣΕΛΙΔΑΣ …………………. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ………………….  ΓΙΑ  ΤΟ  ……………….

Στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» σήμερα την .... ……….. του έτους  ………, οι 
πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
που  εδρεύει  στη  Θεσσαλονίκη  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  από  τον 
……………………………………..  και  το  οποίο  στο  εξής  θα  αναφέρεται  στην  παρούσα  σύμβαση  ως  «ο 
Φορέας Διενέργειας»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην ……… …………………….. *, έχει αριθμό 
φορολογικού  μητρώου .................,  υπάγεται  στη Δ.Ο.Υ.  ............   και  εκπροσωπείται  νόμιμα από τον  κο 
……………………..,  ……………………..  της  εταιρείας,  σύμφωνα με  το  .............  και  η  οποία  στο  εξής  θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Την υπ. αριθ. 2013 -011 Διακήρυξη του Φορέα Διενέργειας για  την προμήθεια «ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΊΕΣ 
ΠΡΟΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΌΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ»
2) Τη με αριθ.. ...........… προσφορά του Προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της 
προαναφερόμενης διακήρυξης.
3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση του Φορέα Διενέργειας , με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα  
του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή,

 Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
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ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.)  
ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του Φορέα Διενέργειας  με αυτόν και αυτός με  
υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.
Διοικητική  εντολή:  οποιαδήποτε  οδηγία  ή  εντολή  δίδεται  γραπτώς  από  τον  Φορέα  Διενέργειας  ή  την  
Επιτροπή Παρακολούθησης και  Παραλαβής του Έργου στον Προμηθευτή σχετικά με  την υλοποίηση της 
προμήθειας.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 
εκδίδεται  βάσει  της  Σύμβασης,  συμπεριλαμβανομένων  των  τηλετυπιών,  των  τηλεγραφημάτων  και  των  
τηλεομοιοτυπιών.
Έργο:  Προμήθεια «Ενδοστεφανιαίες προθέσεις και Μπαλόνια Αγγειοπλαστικής» , όπως εξειδικεύεται 
στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το αρμόδιο 
Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου  
και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική).
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Προμηθευτής  θα παραδώσει ή 
οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται  
από  την  επομένη  της  πράξης,  ενέργειας  ή  γεγονότος  που  ορίζεται  στη  Σύμβαση  ως  αφετηρία.  Όταν  η  
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος  
της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
Προσφορά: η με αριθμό. …………………….. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση 
της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και  
όλα τα τεύχη που τη  συνοδεύουν και  τη  συμπληρώνουν και  περιλαμβάνουν  κατά σειρά  ισχύος  :  α)  τη  
Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της Προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 
αναφέρεται  πιο  κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας  «Ενδοστεφανιαίες  προθέσεις και 
Μπαλόνια  Αγγειοπλαστικής  ». Η  προμήθεια  θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  την  προσφορά  του 
προμηθευτή,  σε  συνδυασμό  με  τους  όρους  της  υπ  αριθμ.2012  -013   διακήρυξης  και  την 
υπ’αριθμ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα η  προμήθεια  περιλαμβάνει:  τα  είδη τα  οποία  αναφέρονται  αναλυτικά  στις  συνημμένες 
καταστάσεις  και  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης,  με  τις αναγραφόμενες 
ποσότητες ανά Νοσοκομείο και τις τιμές μονάδας
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ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το  Νοσοκομείο  μπορεί  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  του  να  προμηθευτεί  κατά  τη  διάρκεια  της  ισχύος  της  
σύμβασης των κατακυρωθέντων ειδών, ποσότητες, που θα καλύψουν της ανάγκες του.  
 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί τις αναγκαίες από το Ίδρυμα ποσότητες αυτών των  
ειδών με τους εξής όρους:
Η  σύμβαση  αυτή  ισχύει  για  το  χρονικό  διάστημα  από  …………  μέχρι   και   …………..   με  δικαίωμα 
μονομερούς από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής (Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ») τρίμηνης παράτασης, μετά 
από  σχετική  Απόφαση  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ». Για  κάθε  μήνα  παράτασης  θα  ορίζεται  ρητά  η 
παραδιδόμενη  ποσότητα  η  οποία  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερη  από  την  αντίστοιχη  μηνιαία  που 
προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’ αναλογία.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου το αργότερο μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή.  
Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, 
θα γίνεται στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του  
προμηθευτή. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει μαζί με τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο  
κατάλληλο έντυπο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο 
τεχνικό έγγραφο ή  βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της 
προμήθειας.
Προϋπόθεση  για  την  παραλαβή  των  ειδών  είναι  η  διενέργεια  των  απαραίτητων  ποιοτικών  ελέγχων,  η 
διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις 
τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσας  και  τους  όρους  της  σύμβασης,  η  διεξαγωγή  τυχόν  απαιτούμενων 
μετρήσεων που αφoρoύv την ιατρική ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών, για  
όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της 
σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/  
και τη σύμβαση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της κατακυρωθείσας προσφοράς του.
Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας ή της 
νόμιμης παράτασης,  εφόσον γίνει  προμήθεια του ζητούμενου είδους από Κεντρική Υπηρεσία (Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Επιτροπή Προμηθειών Υγείας κλπ). Επίσης μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια 
σε  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή  της  νόμιμης  παράτασης,  σε  περίπτωση  που  το  Νοσοκομείο,  μετά  από 
διαγωνισμό, υπογράψει νέες συμβάσεις για τα είδη αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές, της λύσης της σύμβασης,  
ουδεμία ευθύνη έχει του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» το Νοσοκομείο έναντι του προμηθευτή για την εκπλήρωση 
της σύμβασης.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά από  
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη 
περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου  
της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών 
προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της  
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  γίνεται  μόνον  με  μεταγενέστερη  γραπτή  και  ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χορηγητής υποχρεώνεται να παραδίδει στις αποθήκες του κάθε Νοσοκομείου με δικά του μεταφορικά μέσα  
και εργατικά, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία, στις αντίστοιχες ποσότητες 
που θα παραγγελθούν και μέσα στο χρόνο που θα οριστεί κάθε φορά, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος  
από πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. Τα προϊόντα που θα παραδίδονται θα πρέπει να  
φέρουν  την  σήμανση  CE και   να  είναι  σύμφωνα  με  τις  Κοινοτικές  οδηγίες  90/385/ΕΟΚ/20.6.90  (ΚΥΑ 
ΔΥ7/2351/94, ΦΕΚ 639/Β/28.8.94 και ΦΕΚ 703/Β/19.9.94) και 93/42/ΕΟΚ/14.6.93. (ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94, ΦΕΚ 
679/Β/13.9.94, ΦΕΚ 755/Β/7.10.94 και ΦΕΚ 757/Β/10.10.94, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με  την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.44006/30.4.02,  ΦΕΚ  577/Β/9.5.02),  διαφορετικά  η  σύμβαση  δε  θα  ισχύσει  και  η 
προμήθεια των προϊόντων θα γίνει από τον επόμενο μειοδότη, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον αρχικό  
μειοδότη που δεν πληροί τους όρους. 
Τα  παραδιδόμενα  είδη  συνοδεύονται  απαραίτητα  από  τιμολόγια  ή  δελτία  αποστολής,  αναγράφονται  τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για 
κάθε είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών. Τα άνωθεν παραστατικά θα εκδίδονται προς κάθε Νοσοκομείο  
χωριστά.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το κάθε  
Νοσοκομείο,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  του  σχετικά  με  την  
εκτέλεση της προμήθειας.
Σε  περίπτωση  ανωτέρας  βίας,  η  απόδειξη  αυτής  βαρύνει  εξ’  ολοκλήρου  τον  Προμηθευτή,  ο  οποίος  
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν  
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά  
στοιχεία.
Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
Απαγορεύεται  στον  Προμηθευτή  να  αναθέσει  σε  τρίτους  οποιεσδήποτε  υπευθυνότητες  και  ευθύνες,  που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
– ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
 Η ποιοτική και  ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται  από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του κάθε  
Νοσοκομείου που διορίζει ο Διοικητής του Νοσοκομείου  η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και  
λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής.
Σε περίπτωση απόρριψης από την επιτροπή είδους, εάν μεν η απόρριψη είναι ομόφωνη, ο χορηγητής δεν 
δικαιούται να ζητήσει την γνώμη τρίτου, εάν δε το είδος απορριφθεί κατά πλειοψηφία, για την διαφωνία  
επιλαμβάνεται ο Διοικητής του Νοσοκομείου και η δεδομένη λύση είναι οριστική.
Τα  απορριφθέντα  είδη,  ο  χορηγητής,  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  μέσα  στην  τασσόμενη,  από  την 
επιτροπή, προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε ( 5 ) ημέρες από την απόρριψη.
Η παραλαβή των απορριφθέντων ειδών γίνεται αμέσως από τον χορηγητή, το δε Νοσοκομείο δεν φέρει καμία 
ευθύνη  για  τυχόν,  από  οποιαδήποτε  αιτία  μερική  ή  ολική,  απώλεια,  καταστροφή  ή  φθορά  αυτών  σε  
περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής τους.
Για  τις  απορρίψεις  ειδών  η  επιτροπή  συντάσσει  σχετικό  πρακτικό  επί  του  οποίου  ο  χορηγητής  ή  ο  
αντιπρόσωπος  αυτού  μπορεί  να  σημειώσει  τις  τυχόν  υπάρχουσες  αντιρρήσεις  του  και  η  επιτροπή  τις 
αντιπαρατηρήσεις της.
Τα πρακτικά απόρριψης υπογράφονται από την επιτροπή και τον χορηγητή ή τον αντιπρόσωπό του. Άρνηση 
δε αυτών να υπογράψουν σημειώνεται από την επιτροπή σε αυτά.
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Επί  χημικής  εξέτασης  ή  πραγματογνωμοσύνης  που  δεν  επιβεβαιώνει  την  καλή  ποιότητα  του  είδους,  ο  
χορηγητής υποχρεούται όπως εντός πέντε ( 5 ) ημερών από της λήψης της ανακοίνωσης, να αντικαταστήσει  
την υπόλοιπη ποσότητα που απομένει στην αποθήκη, γιατί διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμος εκτέλεσης 
παραγγελίας, ενώ το Νοσοκομείο από την πλευρά του δεν φέρει ευθύνη, για τυχόν καταστροφή μερικής ή 
ολικής του είδους από οποιαδήποτε αιτία αν δεν αντικατασταθεί εγκαίρως.
Όλα  τα  έξοδα  τα  οποία  συνεπάγεται  η  εξέταση  του  είδους  από  το  Γενικό  Χημείο  του  Κράτους  ή 
πραγματογνώμονα  (εμπειρογνώμονα),  βαρύνουν  τον  χορηγητή  μεν,  εάν  το  αποτέλεσμα  της  εξέτασης 
αποδείξει ότι τούτο δεν ανταποκρίνεται προς το συμφωνηθέν, το Νοσοκομείο δε, εις την αντίθετη περίπτωση.  
Τον χορηγητή βαρύνει πάντοτε η αξία των λαμβανομένων για εξέταση δειγμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 
τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω:

•  Αν  παρέλθουν  οι  συμφωνημένες  ημερομηνίες  παράδοσης  και  οι  υπηρεσίες  δεν  παραδοθούν 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για 
κάθε  ημέρα  καθυστέρησης  ποσοστό  0,05%  επί  του  συμβατικού  τιμήματος  ή  των  υπηρεσιών  που 
καθυστερούν.

• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η  
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.

•  Η  Αναθέτουσα Αρχή έχει  το  δικαίωμα να κηρύξει  έκπτωτο  τον  Ανάδοχο αν  δεν  εκπληρώνει  ή  
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου,  
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με 
Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής,  
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου.

• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 
μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για 
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω 
υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από τα Νοσοκομεία στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ………………….. 
ευρώ  και  ………………..  λεπτών  (……………,..  €),  πλέον  ΦΠΑ  ……….%  …………………….  ευρώ  και 
……………..  λεπτών  (………..,…..€)  ήτοι  συνολικά  …………………….  ευρώ  και  ………….  λεπτών 
(……………..,…€).  Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  θεωρώντας  το  συμβατικό 
αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική 
έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι  
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς  
καμία περαιτέρω επιβάρυνση Νοσοκομείων.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του κάθε Νοσοκομείου με βάση τα νόμιμα  
δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι η κατάθεση στην οικονομική υπηρεσία των Νοσοκομείων:
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α) Τιμολογίου πώλησης προϊόντων 
β) Αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
γ) Πρωτόκολλου οριστικής και  ποσοτικής παραλαβής των ειδών,  υπογεγραμμένο από την ειδική τριμελή 
επιτροπή που ορίζεται με Απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 (όπως  
τροποποιήθηκε  με  το  Ν.2992/2002)  φόρος  εισοδήματος,  καθώς  και  κράτηση   υπέρ  του  Κεφαλαίου 
Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπ.Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 2,00% (άρθρο 3 εδ. ε΄ 
περ. εε΄ Ν. 3580/2007).
 Επιπλέον παρακρατείται  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   ποσοστό 0,10% 
επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ)κάθε σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 άρθρο 4 παρ. 3 και το Ν. 4072/2012  
άρθρο 238  και    επιβάλλεται κράτηση τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.  
ποσοστού 20% υπολογιζόμενο υπέρ του τέλους χαρτοσήμου.

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
από  το  Νοσοκομείο,  με  βάση  τη  συσκευασία,  την  περιγραφή  και  την  τιμή  των  ειδών,  όπως  αυτά  θα 
προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. 
Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε,  
μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ.  1α  Κ.Π.Δ.)  και υπό τον όρο ότι  δεν συντρέχει  
περίπτωση παραλαβής  των ειδών με  έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων  οικονομικών 
κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η υποβολή του  τιμολογίου  πώλησης δεν  μπορεί  να  γίνει  πριν  από την  ημερομηνία  εκάστης  τμηματικής  
οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής,  και  την  έκδοση  του  αντίστοιχου  πρωτοκόλλου.  Εάν  ο 
προμηθευτής εκδώσει  τιμολόγιο  πώλησης – δελτίο  αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο  των 
προϊόντων, ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής. 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη 
θεώρηση  αυτού,  β)  κατά  το  χρονικό  διάστημα  τυχόν  δικαστικών  ή  εξώδικων   διενέξεων  μεταξύ  του 
Νοσοκομείου και  του  προμηθευτή,  που αφορούν την  εκτέλεση της  σύμβασης,  καθώς  και  γ)  στις  λοιπές  
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος  
καθυστέρησης  της  πληρωμής,  που  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  προμηθευτή  (μη  έγκαιρη  υποβολή των 
αναγκαίων  δικαιολογητικών,  παραλαβή  των  υλικών  με  έκπτωση  λόγω  αποκλίσεων  από  τις  τεχνικές  
προδιαγραφές κ.λ.π.).
Σε  περίπτωση  κοινοπραξίας  ή  ένωσης  προσώπων  άνευ  νομικής  προσωπικότητας,  τα  παραστατικά 
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας 
που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή  
κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη  
διάρκεια  σύναψης της Σύμβασης  ο ορισμός ενός  μέλους της  ενώσεως  ή  κοινοπραξίας  ως εκπροσώπου 
(“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή 
των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το  λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της  
προμήθειας. Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη  
της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται  
στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.  
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Όλα τα τιμήματα της  παρούσας  Σύμβασης  (συνολικά και  τιμές  μονάδος),  παραμένουν σταθερά και  δεν  
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  τα  αρμόδια  Νοσοκομεία  δεν  έχουν  υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  για  
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή  ισχύουν όσα 
αναφέρονται στο Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/9-5-2013).

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για  την  καλή  εκτέλεση  της  παρούσας,  ο  Προμηθευτής  κατέθεσε  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τη  με  αριθμό 
……………………………….  εγγυητική  επιστολή  της  ………………..……..  ΤΡΑΠΕΖΑΣ,  ποσού 
…………………………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής 
του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα 
της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση  
των  όρων  της  σύμβασης,  ύστερα  από  την  έγγραφη  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο  
συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση  
προς την εγγυήτρια τράπεζα και  κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου 
όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για 
επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
α. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται  στενά με τα 
Νοσοκομεία,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  τους  σχετικά  με  την 
εκτέλεση της προμήθειας.
β.  Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της  ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος  
αυτός προς αποκατάστασή της.
γ.  Σε  περίπτωση  ανωτέρας  βίας,  η  απόδειξη  αυτής  βαρύνει  εξ’  ολοκλήρου  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν  
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά  
στοιχεία.
δ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στα σχετικά άρθρα της παρούσας.
στ. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα  
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
ζ.  Απαγορεύεται  στον  Ανάδοχο  να  αναθέσει  σε  τρίτους  οποιεσδήποτε  υπευθυνότητες  και  ευθύνες,  που 
απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο  
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα  
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε  
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που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα
του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας  
με  έγγραφη  γνωστοποίηση  στον  Προμηθευτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στον  Κανονισμό  Προμηθειών 
Δημοσίου  (ΠΔ 118/07).  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Προμηθευτής  δεν  δικαιούται  καμία  αποζημίωση  άλλως  
παραιτείται  αυτής.  Στην  γνωστοποίηση  αυτή  προσδιορίζονται  οι  λόγοι  που  καθιστούν  αναγκαία  την 
αναστολή,  η  ημερομηνία  έναρξης  της  καθώς  και  η  πιθανολογούμενη  διάρκεια  της.  Από  την  ημερομηνία 
έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση 
των οποίων έχει ανασταλεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά από  
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη 
περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την Προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου  
της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών 
προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της  
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  γίνεται  μόνον  με  μεταγενέστερη  γραπτή  και  ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει  εκτελεστεί  όταν  παραδοθεί  οριστικά  το  σύνολο  της  Προμήθειας,  γίνει  η  
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η υπ αριθμ. …………………….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού 
και  η  υπ  αριθμ.  πρωτ  ……………………..  κατατεθείσα  προσφορά  του  Προμηθευτή  αποτελούν 
συμπληρωματικά  της  παρούσας  σύμβασης  συμβατικά  τεύχη.  Σε  περίπτωση  ασάφειας  ή  διαφορετικής  
ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 
αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας,  
εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Η  παρούσα  σύμβαση  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  Ν  2286/95  (Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) , του  Π.Δ. 118/07, του Π.Δ. 60/07 του Ν 2955/2001 (Προμήθειες Νοσοκομείων 
και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις) και του Ν.3580/07
Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από
την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Προμηθευτή ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος 
………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. 
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Η  κοινοποίηση  εγγράφων  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  ή  το  Νοσοκομείο  στον  Προμηθευτή  θα  γίνεται 
ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο  Προμηθευτής  και  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  προσπαθούν  να  ρυθμίζουν  κάθε  διαφορά  που  τυχόν  θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση  
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της  
Θεσσαλονίκης,  εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί  
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα  
για  την  επίλυση  της  διαφοράς  ανήκει  στα  ελληνικά  δικαστήρια  κατά  τα  οριζόμενα  στην  προηγούμενη 
παράγραφο.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε …………….. πρωτότυπα, ………. εκ των οποίων έλαβε  
η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Προμηθευτής.

                                 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

                   Ο Διοικητής 
Του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
           «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

                          Για την εταιρεία
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