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ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΡΟΦΩΝ CPV 24931230
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 190.855,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20.3.2013, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00
•
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA, ΝΙΚΗΣ
2, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΚΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 13 & 14 /2/2013
ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: ΗΧΩ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΣΤΟ Τ. Δ. Δ. Σ.: 15/2/2013
1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι διατάξεις:
1.1. των Π.Δ. 59/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄63/2007) εφαρμοζόμενο αναλογικά και Π.Δ. 60/2007
(Φ.Ε.Κ. Α΄64/2007)
1.2. του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου».
1.3. του Ν. 2328/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄159/1995), όπως ισχύει.
1.4. του Π.Δ. 82/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄66/1996).
1.5. του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄30/14.2.2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄279/2005)
1.6. του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄142/2002)
1.7. του Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 42/2005)
1.8. του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄173/2010), Οδηγίες 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 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)»
1.9. του Ν. 3610/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄258/2007)
1.10. του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/1995) άρθρο 84, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3871/2010 και τους Ν. 3984/2011 και Ν.4038/2012.
1.11.του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.12. του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003)-Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000.
1.13. του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.9.1999, άρθρο 8 αυτού, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242/Α/11.10.2002), άρθρο 2
αυτού και τον Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329/24.12.2002), άρθρο 9 αυτού και την παρ.27
του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14.2.2005).
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1.14. του Ν. 2810/2000 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/2000)
1.15. του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/9.3.1999)
1.16. του Ν. 2623/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/950), κεφάλαιο 13.
1.17. του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010).
1.18. του Ν. 3918/2010 (ΦΕΚ 31/2.3.2011)
1.19. του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/2012)
2. Οι αποφάσεις:
2.1. υπ’ αριθμό 89/21.2.2012 (θέμα 3ο) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σχετικά με
την έγκριση τροποποιήσεων του Π.Π.Υ.Υ. 2011 της 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ, χωρίς
επαύξηση του προϋπολογισμού.
2.2. υπ’ αριθμό 6588/21.7.2011 (ΦΕΚ Β΄1650/25.7.2011) κοινή υπουργική του
Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών με θέμα:
«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011….»
2.3. υπ’ αριθμό 7528/5.9.2011 (ΦΕΚ 2045/14.9.2011) υπουργική με θέμα: «Έγκριση
φορέα για τη διενέργεια των διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των φορέων Υγείας του Υ. Υ. &
Κ. Α. έτους 2011»
2.4. υπ΄αριθμόν 15/13.10.2011 (θέμα Ε.Η.Δ. η) & 4/25.1.2012 (θέμα 8ο) του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου.
3. Η υπ’ αριθμό 8414/3.10.2011 εγκύκλιος της ΕΠΥ με θέμα: Οδηγίες εκτέλεσης και
εφαρμογής του ΠΠΥΥ έτους 2011, πιστώσεις 2011 & 2012.
4. Η εγκύκλιος 6881/3-10-2012 της ΕΠΥ.
5. Η υπ΄ αριθμό 28/5.9.2012 (θέμα9) απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου, αναφορικά με
την κατ’ αρχήν έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών
6. Η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών από την ΕΠΥ υπ’ αριθμ. 8089/30.11.12
7. Η υπ΄ αριθμό 43/5.12.2012 (θέμα 7) απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
Και σύμφωνα με:
Τις ανάγκες των νοσοκομείων & τις δεσμεύσεις δαπανών των νοσοκομείων:
ΓΝΑ ΚΑΤ ΚΑΕ 1311 ΑΔΑ:
ΕΚΑ ΑΔΑ:
ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ ΚΑΕ 1312 ΑΔΑ:BEIΠ46904N-1ΙΖ
2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 19.3.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
13:00 στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – «ΚΑΤ», Νίκης 2, κτήριο Σχολής, Γρ.
Προμηθειών, 1ος όροφος, Κηφισιά.
Ο διαγωνισμός θα ύστερα από ΚΑΝΟΝΙΚΗ προθεσμία 30 ημερών, από την
ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα
αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης -αζημίωςμετά από έγγραφη ενημέρωση των προμηθευτών, εφόσον συναφθεί σύμβαση
προμήθειας του είδους από τη 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή άλλο
ανώτερο κρατικό φορέα.
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3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και
οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου
15, παρ. 2, περ. α του Π.Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες
προς της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές οι ως
άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών
πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.Δ. 118/2007.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό έχουν
4.1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
4.2. Συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή /και νομικών
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Όλα τα
ζητούμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 πρέπει να
υποβάλλονται για καθέναν, επί ποινή απόρριψης, από τους συμμετέχοντες στο
συνεταιρισμό, στην ένωση, κοινοπραξία ή σύμπραξη (άρθρα 38 του Π.Δ. 60/2007, 4
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Π.Δ. 84/92, καθώς και των άρθρων 1 & 2 του Π.Δ.
134/96, όπως ισχύει).
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή,
προκειμένου να υποβάλλουν 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 ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της
κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Νοσοκομείου.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι
του Νοσοκομείου, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την προμήθεια του είδους.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, είτε καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο
(courier) στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
5.2. Δεν θα ληφθούν υπ’ όψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά
δεν έφτασαν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έγκαιρα.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Κατατίθενται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι-ανεξάρτητοι φάκελοι θα φέρουν τις
παρακάτω ενδείξεις:
 Τα στοιχεία του αποστολέα
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (κατά περίπτωση, π.χ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κλπ)
 Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3

ΑΔΑ: ΒΕΥ846906Π-Σ8Ο
ΓΝΑ ΚΑΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους,
η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν
ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο συμβασιούχο.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους (επί ποινή αποκλεισμού), δηλαδή:
 Α. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ο οποίος περιέχει την εγγυητική
επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά, που προσδιορίζονται από την παρούσα διακήρυξη
(ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).
O Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα περιλαμβάνει:
(Προσφορά θα αποκλείεται από την αξιολόγηση, εάν α) δεν υποβληθούν τα
παρακάτω δικαιολογητικά & β) τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα, πλην της
Ελληνικής, δεν συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα)
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Τα έγγραφα των εγγυήσεων, όταν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (παρ. 1 του άρθρου 25).
Στην περίπτωση ένωσης, κοινοπραξίας ή σύμπραξης, οι εγγυήσεις πρέπει να
περιλαμβάνουν (επί ποινή απορρίψεως) και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης, κοινοπραξίας ή σύμπραξης.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και
στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους,
οι προσφέροντες:
α. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007, 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 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/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την
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
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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. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
VI. Για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
σύμφωνα με τις εξής διατάξεις (κατά άρθρο και παράγραφο) του αγορανομικού
κώδικα, ήτοι:
- 30 , παρ. 7,9,11,12, και 14
- 31, παρ. 4,5, και 6
- 32, παρ. 4 και 5
- 35, παρ. 5
β. δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2,
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
γ. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κν. 2190/1920 (όπως εκάστοτε ισχύει) ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101) (όπως εκάστοτε ισχύει) ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις.
δ. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, κάθε απασχολουμένου
στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων την
ΕΠΕ και ΑΕ, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
ε. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ότι ασκούν γεωργικά ή κτηνοτροφικό επάγγελμα
κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).
στ. δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ζ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση και
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ.
η. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
θ. Το εργοστάσιο κατασκευής του/των προσφερομένου/ων προϊόντος/ων και η χώρα
προέλευσής του/των.
ι. ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
Υπόχρεοι της υπευθύνου δηλώσεως είναι, κατά περίπτωση για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και
Ε.Π.Ε. ͢ οι διαχειριστές, για τις Α.Ε. ͢ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου͢ οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, για το
συνεταιρισμό͢ ο Πρόεδρός του, για την ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία ͢ κάθε μέλος
- παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6, παρ.1, περ. γ του Π.Δ. 118/2007,
εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό
τους.
Για μεν τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, για δε τα Νομικά
πρόσωπα έγγραφη εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου τους.
-Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το
άρθρο 11, παράγ. 3 & 4 του Π.Δ. 118/2007.
-Τα εξής νομιμοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση:
5.1. για Α. Ε. και Ε.Π.Ε. ͢ το Φ.Ε.Κ. ίδρυσής τους και οι τυχόν τροποποιήσεις του.
5.2. για Ο.Ε. και Ε.Ε. ͢ επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και
των εγγράφων τροποποιήσεών του.
5.3. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
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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.
 Β. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη (ένα
πρωτότυπο, ένα αντίγραφο και ένα ηλεκτρονικό αρχείο).
O Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και αυτά είναι:
1. Τεχνική προσφορά. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο
φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια
(prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.)
τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως.
2. Δηλώσεις καταγωγής των προσφερομένων υλικών και της επιχείρησης κατασκευής
του τελικού προϊόντος, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Π.Δ. 118/2007)
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Τυχόν ζητηθέντα πιστοποιητικά προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας (π.χ. ISO,
CE κ λ π).
4. Prospectus (τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων), εφόσον
απαιτούνται από τη διακήρυξη θα:
 πρέπει να είναι πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου του προσφερομένου
προϊόντος,
 προσαρτώνται στην τεχνική προσφορά,
 αναγράφεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας,
 πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που
αναγράφονται στις προσφορές,
 Γ. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονομικής Προφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη (ένα πρωτότυπο, ένα αντίγραφο και ένα ηλεκτρονικό αρχείο).
O Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα και σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο φάκελο
της οικονομικής προσφοράς.
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε € συμπεριλαμβανομένων και των
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον
Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται ρητά, για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου
και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γίνεται σύγκριση των τιμών
των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως
καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής
προσφορών (άρθρο 14, παράγραφος 7 του Ν. 4052 (ΦΕΚ 41/2012).
Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω
παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
Θεωρείται απαραίτητη η αναγραφή του κωδικού του παρατηρητηρίου τιμών ανά
είδος, όπου υπάρχει.
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Η στρογγυλοποίηση στην περίπτωση απεικόνισης ή καταβολής ποσού σε € θα γίνεται
προς τα άνω, αν ο τρίτος αριθμός μετά την υποδιαστολή είναι ίσος ή ανώτερος από το
πενήντα και προς τα κάτω αν είναι κατώτερος από πενήντα.
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και
σύμφωνα με τη μονάδα μέτρησης, που αναφέρεται στη διακήρυξη, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες εγγράφως
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από του αντιγράφου, σε
περίπτωση ασυμφωνίας αυτού με το πρωτότυπο.
7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΜΤΠΥ 1.5%
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επι ΜΤΠΥ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ.
ΜΤΠΥ
ΥΠΕΡ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2%
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
0,10%

ΚΑΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ.

3311-5211
3311-5211

55.02.00
55.02.00

3311-5211
3391-5291
3391-5291

55.02.00
53.20.00
54.09.14

3399-5399

53.20.01

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
8.1. Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των ειδών εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή των
σχετικών τιμολογίων τους.
8.2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την υπ’ αριθμό 2024709/601/0026/84-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
8.3. Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου για
οποιαδήποτε αιτία, προβεί στην εξόφληση απαιτήσεων στον προμηθευτή αντί
της Τράπεζας στην οποία αυτός ενεχυρίασε τιμολόγιά του, το Νοσοκομείο
ουδεμία ευθύνη φέρει, αφού ο όρος αυτός γίνει πλήρως αποδεκτός από τον
προμηθευτή.
8.4. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης
από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής».
9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους στον παρόντα
διαγωνισμό για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
το Νοσοκομείο πριν τη λήξη της κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Σε περίπτωση έγγραφης μη αποδοχής της παράτασης δεν συμμετέχουν στη συνέχεια
του διαγωνισμού και τους επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν οι φάκελοι προσφοράς
τους και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, εφόσον δηλώσουν ότι παραιτούνται από
κάθε υποβολή ένστασης ή άλλης δικαστικής ενέργειας.
Σε περίπτωση μη έγγραφης δήλωσης περί αποδοχής ή μη της παράτασης θεωρείται
ότι αποδέχονται την πρόταση του Νοσοκομείου για παράταση.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν
το Νοσοκομείο κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν
τις προσφορές τους.
Η ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο μειοδότη μπορεί να γίνει και μετά τη
λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός
το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο
κατά σειρά επιλογής.
10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη και θα απορριφθούν ως
απαράδεκτες.
Σε περίπτωση υποβολής τους θα ληφθεί υπόψη το πρώτο προσφερόμενο είδος.
Θα αξιολογηθεί μία προσφορά ανά είδος και ανά συμμετέχοντα, εκτός περιπτώσεων
διαφορετικών μεγεθών.
11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικών
προσφορών και οικονομικών προσφορών), η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό
θα διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τους προμηθευτές, των οποίων οι
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί μέχρι και την οικονομική αξιολόγησή τους. Η
διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα πραγματοποιηθεί με τους όρους και τη
διαδικασία που περιγράφεται στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο της διακήρυξης.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διεξαχθεί μόνον εφόσον ο αριθμός των αποδεκτών
προσφορών μετά την πλήρη αξιολόγησή τους είναι τουλάχιστον δύο (2).
Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού θα παρακολουθηθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης
του διαγωνισμού.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, η εταιρεία Business
Exchanges A.E. στον δικτυακό τόπο, της οποίας θα διεξαχθεί ο πλειστηριασμός, θα
παραδώσει στην ανωτέρω αναφερόμενη αρμόδια επιτροπή, έγγραφη πλήρη και
αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.
Η επιτροπή θα συντάξει σχετικό πρακτικό, το οποίο θα παραδώσει στην υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό. Η υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του
πλειστηριασμού και τις αρχικές έντυπες οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, θα
κατατάξει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα, κατά αύξουσα σειρά της τελικής
προσφερόμενης τιμής κάθε υποψηφίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από τη
διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η συνολική τιμή, χωρίς Φ.Π.Α., θα
ληφθεί υπ’ όψη για τη σύγκριση και κατάταξη των προσφορών.
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Κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά
που περιγράφονται παρακάτω.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Η υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου,
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως
άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να οριστεί σε χρόνο
μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και
στους λοιπούς προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν
αποσφραγιστεί.
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην
αποσφράγιση και διάτρηση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με
την ως άνω πρόσκληση- ανακοίνωση της υπηρεσίας.
Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης
του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία.
12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ:
12.1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, 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,
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/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
V. Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
VII. Για κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων του αγορανομικού κώδικα, σχετικών
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
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γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Για το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν τα εξής:
1) Θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας μετά την έκδοσή του δεν είναι επιτρεπτή.
Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας
δωδεκάμηνης, εξάμηνης και τρίμηνης διάρκειας τα οποία θεωρούνται ατελώς από την
Aρχή στην θα προσκομισθεί το αποδεικτικό ενημερότητας, με την επίδειξη του
πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του. Τα θεωρημένα αυτά φωτοαντίγραφα
κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και η διάρκεια ισχύος αυτών είναι αυτή που
αναγράφεται επί του πρωτοτύπου (Φ.Ε.Κ. 839/2000-άρθρο 8, παράγραφος 4).
2) θα αφορά όλους τους απασχολουμένους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων συμπεριλαμβανομένων των
εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ.
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από την αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
12.2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 14.1.
β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό ανάλογη κατάσταση
ή διαδικασία.
γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής 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) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
12.3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ
α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 14.1. και 14.2. αντίστοιχα
Υπόχρεοι ποινικού μητρώου είναι:
Για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οι Διαχειριστές
Για τις Α.Ε. ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
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προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101). όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά
της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και,
όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας , που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο
τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.
12.4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 14.1.
β) Τα δικαιολογητικά
γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
12.5. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου συμβασιούχου προμηθευτή ορισμένα
από τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά, δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωσή του ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της
χώρας του, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του εντός
του Φακέλου των δικαιολογητικών.
13. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσας
διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής.
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ.1 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από
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τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.2 του άρθρου 6 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 Π.Δ. 118/2007, εφόσον έχουν ζητηθεί από την παρούσα.
14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Π.Δ.
118/2007)
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα:
14.1. κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την
προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
14.2. κατακύρωσης μεγαλύτερης μέχρι του ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας
από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.001,00 € και άνω συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
14.3. κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την
Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται η προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.
14.4. επαύξησης της ποσότητας με παράλληλη μετάθεση του χρόνου παράδοσης και
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.
14.5. της κατανομής της προς προμήθεια ποσότητας
14.6. της ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψής του με
τροποποίηση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
14.7. της ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγής στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
14.8. της οριστικής ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
15.1. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο οργανισμό από το οποίο να προκύπτει
ότι πληρούνται οι όροι της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/7.1.2004 αποφάσεως «αρχές και
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
(Φ.Ε.Κ. 32/Β/16-1-04).
Αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι ο Ε. Ο. Φ.
15.2. Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας CE. Αυτό εκδίδεται για συγκεκριμένο
προϊόν ή σειρά προϊόντων, που ρητά πρέπει να αναφέρονται. Είναι δε απαραίτητο να
αναγράφεται το μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί.
15.3. Η μη προσκόμιση των ζητουμένων πιστοποιήσεων και η λήξη ισχύος των
προσκομισθέντων αποτελούν αιτία απόρριψης της προσφοράς.
16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
16.1. ΓΕΝΙΚΑ: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
– μέλος της Ε.Ε. και του Ε. Ο. Χ. και έχει σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών –
μελών αυτό το δικαίωμα. πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα
με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα
που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ε.Ε.
ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και
έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.
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Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης των το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής
επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσόν επιβολής προστίμου.
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ή συντήρησης των ειδών ο
προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει το χρόνο καλής λειτουργίας ή
διατήρησης του είδους η αξία της οποίας θα καθορίζεται στη διακήρυξη.
16.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, με ισχύ δεκατέσσερις (14) μήνες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο
ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
Εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα
παραπάνω εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα.
Κάθε προσφορά να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή επί της
πίστωσης εκάστου προσφερόμενου είδους, με ΦΠΑ.
16.3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10 % της συνολικής συμβατικής
αξίας των ειδών, αφαιρουμένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Eφόσον πρόκειται για μηχάνημα, -τα η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα
αντικατασταθεί μετά την παραλαβή του μηχ/τος-των σε κατάσταση καλής λειτουργίας
με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας (με χρόνο ισχύος έως την λήξη της εγγύησης
του μηχ/τος) ίση με το 2% της συμβατικής αξίας του μηχ/τος,- των χωρίς ΦΠΑ).
17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
17.1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, προσκομίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της
προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί
να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου
(Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό
του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
17.2. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Κάθε Διαγωνιζόμενος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από
παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται
προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 173/2010 )
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την δι’ οιουδήποτε τρόπου
λήψη γνώσης της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να
ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική
προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής.
18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Δύναται να δοθεί
παράταση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της
σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες, με μονομερές δικαίωμα του
νοσοκομείου για τους δύο (2) πρώτους μήνες (της παράτασης) και με τη σύμφωνη
γνώμη του συμβασιούχου προμηθευτή για τους τυχόν επόμενους. 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 του συμβασιούχου προμηθευτή.
19.ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
19.1. Εφόσον θεωρείται απαραίτητη από την επιτροπή του διαγωνισμού η
προσκόμιση δειγμάτων (κατ΄ άρθρο 8, παρ.2, περ. στ, σε συνδυασμό με το άρθρο 11
παρ. 3 & 4) των προσφερομένων ειδών, τα δείγματα που θα κατατεθούν στο
διαγωνισμό πρέπει να είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ με τα είδη που θα παραδίδονται
στο Νοσοκομείο, όταν υπάρξει σχετική κατακύρωση.
Τα δείγματα του διαγωνισμού θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητο σήμα, με το οποίο
θα προσδιορίζεται ο αύξων αριθμός του είδους της διακήρυξης & o κωδικός του
είδους, όπως αναφέρεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά του Προμηθευτή.
Για είδη για τα οποία θα γίνεται παραπομπή σε PROSPECTUS, χωρίς δείγμα, δε θα
λαμβάνονται υπόψη.
Η μη προσήκουσα κατάθεση, δειγμάτων, στις περιπτώσεις που απαιτείται από τη
διακήρυξη, αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς (αποκλεισμός από τη
διαγωνιστική διαδικασία).
19.2. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων, που τυχόν απαιτηθούν, βαρύνει τους
προμηθευτές. Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων
μετά την καταβολή εκ μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών
εξετάσεων, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από της
ενημέρωσης του προμηθευτή εκ μέρους της υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των
δειγμάτων (αποφάσεις α) 3019845/10469/0078/10 Οκτ. 97 Υπουργ. Οικονομικών
Γ.Χ.Κ. Δ/νση Υποστήρ./Τμ. Γ (ΦΕΚ 942/22/10/97), Β) φ. 800/11611/28.4.98 ΥΕΘΑ–
ΦΕΚ 488/Β/21.5.98), γ) Φ.830311/7/650339/Σ.7435/15 ΔΕΚ. 99/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α, δ)Φ.
800/100/73907/17.12.99 (ΦΕΚ 89/Β/2 2.2000, ε)
Φ.800/12/85312/Σ.75/16.1.2001/ΕΠΥΕΘΑ/ΔΟΙ/Τμ. Νομ. (ΦΕΚ 128/τ/Β/8.2.2001).
20. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ.
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή
παρεμφερές υλικό.
 Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδες στοιχείο από το οποίο να
εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας υλικού.
 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης και
είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
και της πρόσκλησης.
21. ΓΕΝΙΚΑ
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Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και
προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις
οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να
επικαλεστούν άγνοιά τους.
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22. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ/ΣΤΟΜΙΑΣ
Α. Για ασθενείς χωρίς μεταβολικές διαταραχές/χωρίς
δυσαπορρόφηση

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)
ΚΑΤ

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)
ΕΛΠΙΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)
ΕΚΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)
συνολική

ΚΑΤ

ΕΛΠΙΣ

ΕΚΑ

1) Πολυμερή διαλύματα χαμηλών θερμίδων 0.5 – 0.75
kcal/ml, για έναρξη εντερικής σίτισης

1600

350

50

2,00

3200,00

700,00

100,00

4000,00

2) Πολυμερή διαλύματα ισοθερμιδικά ( 1-1,2 kcal/ml)

2500

750

400

2,50

6250,00

1875,00

1000,00

9125,00

3) Πολυμερή διαλύματα υπερθερμιδικά ( 1,2 -1,6 kcal/ml)

2200

320

0

2,50

5500,00

800,00

0,00

6300,00

4) Πολυμερή διαλύματα ισοθερμιδικά ( 1-1,2 kcal/ml) με
φυτικές ίνες

700

150

400

2,00

1400,00

300,00

800,00

2500,00

5) Πολυμερή διαλύματα υπερθερμιδικά ( 1,2 -1,6 kcal/ml) με
φυτικές ίνες

1300

80

800

2,50

3250,00

200,00

2000,00

5450,00

19600,00

3875,00

3900,00

27375,00

B. Για ασθενείς με μεταβολικές διαταραχές
1) Πολυμερή διαλύματα εντερικής διατροφής ισοθερμιδικά
με φυτικές ίνες & χαμηλό ποσοστό υδατανθράκων (<40%)
για διαβητικούς ασθενείς

500

20

100

4,50

2250,00

90,00

450,00

2790,00

2) Πολυμερή διαλύματα εντερικής διατροφής υπερθερμιδικά
εμπλουτισμένα με αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου σε
ποσοστό τουλάχιστον 40% για ηπατοπαθείς ασθενείς

50

20

0

16,00

800,00

320,00

0,00

1120,00
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3) Πολυμερή διαλύματα εντερικής διατροφής υπερθερμιδικά
με φυτικές ίνες & αυξημένο ποσοστό λίπους (40%) και
μεγάλη περιεκτικότητα σε EPA (20 gr/500 ml) για
ογκολογικούς ασθενείς

0

100

0

16,00

0,00

1600,00

0,00

1600,00

4) πλήρες σκεύασμα εντερικής διατροφής για ασθενείς με
χρόνια ή οξεία νεφρική ανεπάρκεια που δεν κάνουν
αιμοκάθαρση με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
και κατάλληλη αναλογία σε ηλεκτρολύτες

200

30

100

8,00

1600,00

240,00

800,00

2640,00

4650,00

2250,00

1250,00

8150,00

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΚΑΤ

ΕΛΠΙΣ

ΕΚΑ

συνολική

Γ. Για ασθενείς με σοβαρή δυσαπορρόφηση &
φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΤ

ΕΛΠΙΣ

ΕΚΑ

1α) Πλήρες ημιστοιχειακό διάλυμα εντερικής διατροφής
ισοθερμιδικό

450

0

0

5,00

2.250,00

0,00

0,00

2.250,00

1α) Πλήρες ημιστοιχειακό διάλυμα εντερικής διατροφής
ισοθερμιδικό, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη &
χαμηλή σε λίπος (<3 gr/100 ml) για ασθενείς με μειωμένη
γαστρεντερική λειτουργία (παγκρεατίτιδα, βραχύ έντερο)

0

100

80

5,00

0,00

500,00

400,00

900,00

1β) Πλήρες σκεύασμα ημιστοιχειακής διατροφής
ισοθερμιδικό (υγρό ή σε σκόνη) ελεύθερο γλουτένης με
χαμηλό ή καθόλου υπόλειμμα

0

100

300

6,00

0,00

600,00

1800,00

2400,00

2250,00

1100,00

2200,00

5550,00

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΚΑΤ

ΕΛΠΙΣ

ΕΚΑ

συνολική

27500,00

7150,00

550,00

35200,00

Δ. Για ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ με σήψη, με
μηχανικό αερισμό με ή χωρίς πολυοργανική
ανεπάρκεια
1) πρώιμη εντερική διατροφή μικρού όγκου με
ανοσοενισχυτικά συστατικά (γλουταμίνη, αντιοξειδωτικά,
τριβουτυρίνη) και πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος
(<5%)

ΚΑΤ

ΕΛΠΙΣ

ΕΚΑ

500

130

10

17

55,00

ΑΔΑ: ΒΕΥ846906Π-Σ8Ο
ΓΝΑ ΚΑΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2) ειδικά διαλύματα ανοσοδιατροφής (1-2 kcal/ml) και
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (αργινίνη & γλουταμίνη),
χωρίς φυτικές ίνες, πλούσια σε λίπη (MCT, ω-3, ω-6 λιπαρά
οξέα) ελεύθερα λακτόζης, γλουτένης με χαμηλό υπόλειμμα

300

400

0

11,00

3300,00

4400,00

0,00

7700,00

3) ειδικά διαλύματα ανοσοδιατροφής (1-2 kcal/ml) και
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη με αργινίνη, γλουταμίνη,
νουκλεικά οξέα ελεύθερα λακτόζης, γλουτένης

300

0

300

14,00

4200,00

0,00

4200,00

8400,00

300

130

0

38,00

11400,00

4940,00

0,00

16340,00

0

90

0

25,00

0,00

2250,00

0,00

2250,00

0

0

500

13,00

0,00

0,00

6500,00

6500,00

46400,00

18740,00

11250,00

76390,00

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΚΑΤ

ΕΛΠΙΣ

ΕΚΑ

συνολική

4) Υπερθερμιδικό διάλυμα χαμηλής περιεκτικότητας σε
υδατάνθρακες, υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος (EPA>4
gr/L & GLA) και αντιοξειδωτικά για βαρέως πάσχοντες
ασθενείς με μηχανική υποστήριξη αναπνοής
5) Ειδικό συμπλήρωμα ανοσοδιατροφής με συμβιοτικά:
προβιοτικά & πρεβιοτικά για ασθενείς με διαταραχή της
εντερικής χλωρίδας
6) Διάλυμα πλήρους διατροφής ομογενοποιημένο σε υγρή
μορφή, υπερθερμιδικό (> 1,3 kcal/ml) υψηλής
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (60-70 γρ./1000 ml).
Eμπλουτισμένο με λιπαρά οξέα μέσης αλύσου και
αντιοξειδωτικούς παράγοντες όπως βιταμίνη C, σελήνιο
ή/και ψευδάργυρο

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

ΚΑΤ

ΕΛΠΙΣ

ΕΚΑ

1) Ισοθερμιδικό συμπλήρωμα σε διάφορες γεύσεις

6000

300

400

2,50

15000,00

750,00

1000,00

16750,00

2) Υπερθερμιδικό, υπερπρωτεινούχο συμπλήρωμα σε
διάφορες γεύσεις

2000

700

1500

3,00

6000,00

2100,00

4500,00

12600,00

18

ΑΔΑ: ΒΕΥ846906Π-Σ8Ο
ΓΝΑ ΚΑΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3) Υπερθερμιδικό (>1.2 kcal/ml) πολυμερές πόσιμο διάλυμα
υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη εμλουτισμένο σε
αργινίνη και αντιοξειδωτικούς παράγοντες

0

0

1000

1,70

0,00

0,00

1700,00

1700,00

4) Υπερθερμιδικό (>1.2 kcal/ml) πολυμερές πόσιμο διάλυμα
ανοσοδιατροφής υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη

400

0

0

5,50

2200,00

0,00

0,00

2200,00

5) Συμπλήρωμα πρωτεΐνης σε σκόνη

80

0

100

11,00

880,00

0,00

1100,00

1980,00

6) Συμπλήρωμα διατροφής για διαβητικούς ασθενείς

300

0

50

3,50

1050,00

0,00

175,00

1225,00

7) Στοιχειακή διατροφή με βελτιωτικό γεύσης εφόσον
απαιτείται

300

0

0

8,00

2400,00

0,00

0,00

2400,00

8) Πηκτικός παράγοντας σε μορφή σκόνης με υψηλή
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, χωρίς πρωτεΐνη, χωρίς
λίπος, με χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο και ουδέτερη
γεύση.

80

0

300

11,50

920,00

0,00

3450,00

4370,00

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΚΑΤ

ΕΛΠΙΣ

ΕΚΑ

συνολική

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΤΟΜΑ
ΚΑΤ

ΕΛΠΙΣ

ΕΚΑ

9) Ειδικό συμπυκνωμένο συμπλήρωμα διατροφής
τροποποιημένης υφής (σταδίου 2 – honey-like),
υπερθερμιδικό (1,5 kcal/ml) με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
10 γρ. /100ml σκευάσματος.

150

0

200

3,00

450,00

0,00

600,00

1050,00

10) Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα διατροφής ελεύθερο
φυτικών ινών & λίπους για ασθενείς με προβλήματα
δυσαπορρόφησης σε διάφορες γεύσεις

50

180

0

4,00

200,00

720,00

0,00

920,00
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11) Υπερθερμιδικό υπερπρωτεινούχο συμπλήρωμα
διατροφής με αυξημένο ιξώδες για ασθενείς με προβλήματα
δυσφαγίας-δυσκαταποσίας προς αποφυγή εισρόφησης

0

275

0

2,00

0,00

550,00

0,00

550,00

12) Συμπλήρωμα διατροφής υπερθερμιδικό (>1,2 kcal/ml)
πλούσιο σε ω3 λιπαρά οξέα για καρκινοπαθείς ασθενείς

0

0

100

8,00

0,00

0,00

800,00

800,00

13) Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη με υψηλή
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (60-70% πρωτεΐνη), με
αργινίνη, γλουταμίνη και ΗΜΒ.

0

0

90

8,00

0,00

0,00

720,00

720,00

14) Φυτικές ίνες σε σκόνη, χωρίς λίπος και πρωτεΐνη, με
ουδέτερη γεύση.

0

0

10

17,00

0,00

0,00

170,00

170,00

29100,00

4120,00

14215,00

47435,00

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(€)

ΚΑΤ

ΕΛΠΙΣ

ΕΚΑ

συνολική

3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΤ

ΕΛΠΙΣ

ΕΚΑ

Συσκευές βαρύτητας

4000

460

200

2,50

10000,00

1150,00

500,00

11650,00

Συσκευές αντλίας

5000

460

400

2,50

12500,00

1150,00

1000,00

14650,00

22500,00
124.500,00
€

2300,00
32.385,00
€

1500,00
34.315,00
€

26300,00
191.200,00
€

ΣΥΝΟΛΟ
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23. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διενεργηθεί για λογαριασμό της αναθέτουσας
αρχής αποκλειστικά στο Internet site της εταιρίας Business Exchanges A.E.
2. Όροι & κανόνες που διέπουν το συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό:
2.1. Γλώσσα
Ο Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση
συμμετοχής αλλοδαπού συμμετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα.
2.2. Νόμισμα
Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί κάθε Πλειστηριασμός θα είναι το ΕΥΡΩ.
Οι προσφερόμενες τιμές κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού, θα είναι οι τιμές χωρίς
Φ.Π.Α.
2.3. Διάρκεια
Η διάρκεια του Πλειστηριασμού θα είναι τριάντα λεπτά (30΄). Εάν όμως εντός των
τελευταίων τριών λεπτών (3΄) πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασμού
υπάρχει αποδεκτή προσφορά, η οποία βελτιώνει την καλύτερη τρέχουσα προσφορά
στο σύστημα, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για
τρία λεπτά (3΄).
2.4. Τύπος Πλειστηριασμού και Κανόνας Πλειστηριασμού
Ο Πλειστηριασμός είναι “μειοδοτικού τύπου”, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατά τη διεξαγωγή του Πλειστηριασμού ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται οι
προσφορές που ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια:
• Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστημα
της Business Exchanges A.E. εντός του χρόνου διάρκειας του
Πλειστηριασμού και των τυχών παρατάσεών του).
• Βελτιώνουν την προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή τουλάχιστον
κατά ποσό ίσο με το βήμα. Ειδικά η πρώτη προσφορά στο σύστημα,
γίνεται αποδεκτή εφόσον βελτιώνει την προσφερόμενη τιμή
τουλάχιστον κατά ποσό ίσο με το βήμα. Το βήμα θα ορισθεί και θα
ανακοινωθεί από την αναθέτουσα αρχή στους προμηθευτές πριν από
τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού.
• Για προσφορές, οι οποίες βελτιώνουν την προσφορά του
προμηθευτή άνω του 20%, κατά την υποβολή τους, θα εμφανίζεται
επιβεβαιωτικό μήνυμα το οποίο ο συμμετέχοντας θα πρέπει να
αποδέχεται προκειμένου να υποβάλει την προσφορά του.
2.5. Γενικοί Κανονισμοί Πλειστηριασμού-Υπερισχύουσα Προσφορά
Κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε προμηθευτής που θα συμμετάσχει θα
έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την τιμή εκκίνησης (initial price) που έχει θέσει η
αναθέτουσα αρχή.
Εφόσον ο προμηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον διαγωνισμό, θα έχει τη
δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του (ΘΕΣΗ) στον διαγωνισμό. Η κατάταξη
του κάθε προμηθευτή στο διαγωνισμό συνδέεται τόσο με την προσφορά του όσο
και με τη χρονική στιγμή κατάθεσης της προσφοράς. Για παράδειγμα εάν ένας
προμηθευτής υποβάλει την ίδια προσφορά με άλλον προμηθευτή θα προηγείται σε
κατάταξη (ΘΕΣΗ) ο προμηθευτής που χρονικά υπέβαλε πρώτος την προσφορά του,
σύμφωνα με το χρόνο που η προσφορά παρελήφθη από το σύστημα της εταιρείας
Business Exchanges A.E.(βλέπε παράγραφο 4.4.1.) Ο προμηθευτής δεν θα έχει σε
καμία περίπτωση τη δυνατότητα να γνωρίζει την καλύτερη υπάρχουσα προσφορά
επί του παρόντος. Οι προμηθευτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν
ποιοι είναι εκείνοι οι προμηθευτές που δίνουν προσφορές και δεν θα μπορούν να
γνωρίζουν τον αριθμό των συμμετεχόντων, παρά μόνο θα γνωρίζουν τη θέση
κατάταξής τους.
Η χαμηλότερη προσφορά στο τέλος του Πλειστηριασμού, δεν συνεπάγεται και
αυτόματη κατακύρωση της προμήθειας στον αντίστοιχο συμμετέχοντα, αλλά αποτελεί
μέρος της διαδικασίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού.
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2.6. Τιμή εκκίνησης – Άνω Όριο του Πλειστηριασμού
Tο τίμημα εκκίνησης είναι το τίμημα της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, για το
σύνολο του υπό προμήθεια είδους, που θα έχει προκύψει από τη διαδικασία
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Το τίμημα εκκίνησης θα ορισθεί και θα
ανακοινωθεί από την αναθέτουσα αρχή στους προμηθευτές πριν από τη διεξαγωγή
του πλειστηριασμού.
Εφόσον ο πλειστηριασμός αφορά ομάδα ειδών, το τίμημα εκκίνησης είναι το τίμημα
της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, για το σύνολο όλων των ειδών της
ομάδας, που θα έχει προκύψει από τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών.
2.7 Βήμα του Πλειστηριασμού
Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς συμμετέχοντος αφορά το σύνολο της
προμήθειας του είδους. Το βήμα θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από την αναθέτουσα
αρχή στους προμηθευτές πριν από τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού.
Εφόσον ο πλειστηριασμός αφορά ομάδα ειδών, το βήμα βελτίωσης της προσφοράς
συμμετέχοντος αφορά το σύνολο της προμήθειας των ειδών της ομάδας. Το βήμα θα
ορισθεί και θα ανακοινωθεί από την αναθέτουσα αρχή στους προμηθευτές πριν από
τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού. Στην περίπτωση του πλειστηριασμού ομάδας
ειδών, η επιτευχθείσα, μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
μείωση της συνολικής τιμής για την ομάδα των ειδών, ισχύει αναλογικά και για τις
τιμές μονάδος του κάθε είδους της ομάδας.
2.8 Σχόλια
Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους,
ούτε αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πλειστηριασμού. Το
τίμημα που θα προσφερθεί στον Πλειστηριασμό δεν θα τελεί υπό προϋποθέσεις,
αιρέσεις ή περιορισμούς.
3. Δημοσιότητα στοιχείων και συμμετεχόντων κατά τον Πλειστηριασμό.
Βασικά στοιχεία που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή ως πληροφορία στην οθόνη
κάθε συμμετέχοντα είναι:
• το τίμημα της τιμής εκκίνησης στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή καμίας
προσφοράς που ξεπερνά αυτό το ποσό.
• την ανά πάσα στιγμή αντίστοιχη κατάταξη (ΘΕΣΗ) του προσφέροντος. Εφόσον ο
προμηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στο διαγωνισμό, θα έχει τη δυνατότητα να
γνωρίζει και την κατάταξή του (ΘΕΣΗ) στο διαγωνισμό.
• ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού.
• Τα ονόματα των εταιριών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι διαθέσιμα
στους άλλους συμμετέχοντες κατά την διεξαγωγή του Πλειστηριασμού.
3.1. Ισχύς προσφορών
Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το Σύστημα δεν είναι
δυνατόν να ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες μόνο μέσω του συστήματος
και κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασμού.
Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα, ακυρώνει όλες τις
προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντα.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για ένα (1) έτος από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της υποβολής των προσφορών.
3.2. Χρονοδιάγραμμα Πλειστηριασμού
Οι συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό θα ειδοποιηθούν αρμοδίως από την
αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία με την Business Exchanges A.E. για το
χρονοδιάγραμμα του Πλειστηριασμού το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευσή τους,
τη διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασμού και την διεξαγωγή του κανονικού
Πλειστηριασμού.
H Business Exchanges A.E. αφού ενημερωθεί από την αναθέτουσα αρχή για τα
στοιχεία των προμηθευτών που θα συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό
θα στείλει σε καθένα, φόρμα συλλογής στοιχείων με σκοπό το άνοιγμα των χρηστών
στο σύστημα διαγωνισμών. Οι εκπρόσωποι των προμηθευτών θα παραλάβουν από
τη ΒΕ σε κλειστούς φακέλους τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών
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διαγωνισμών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στον
Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό (εικονικό και πραγματικό). Οι προμηθευτές θα έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στον ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης https://www.mro.be24.gr/wui
Η αίτηση δημιουργίας κωδικού πραγματοποιείται μόνον εφόσον η προσφορά του
συμμετέχοντα έχει κριθεί από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεκτή (μετά τον έλεγχο
των δικαιολογητικών, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών).
Πριν τον κανονικό Πλειστηριασμό θα προηγηθεί η εκπαίδευση όπου θα δοθούν όλες
οι απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα, τεχνικές οδηγίες (system
browser specifications) καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης.
Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί ο εικονικός Πλειστηριασμός, προκειμένου οι
προμηθευτές να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή του κανονικού
πλειστηριασμού.
-Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμετέχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο
και στον εικονικό Πλειστηριασμό. Η Business Exchanges A.E. και η αναθέτουσα
αρχή δεν ευθύνονται για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του
συστήματος.
4. Κανόνες που διέπουν όλους τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς μέσω
του συστήματος της Business Exchanges A.E.
Πριν τον Πλειστηριασμό
4.1. Υποδομή συμμετέχοντος
Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό απαιτείται η
ακόλουθη υποδομή:
4.1.1.Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Screen Requirements :
Resolution
Screen Colors
Monitor Size
RAM Requirements
Processors (CPU)
Remote Access
Hard Drive Space
Requirements
Software Requirements

Ελάχιστες
Απαιτήσεις

Προτεινόμενες
Απαιτήσεις

800Χ600
256
15”
128
Pentium or faster
64 KB or faster
1GB

1280x1024
256
17”
256MB
P4 or faster
ADSL 4 Mbps or faster
20GB

Browser IE v6 SP1

Browser IE v6

4.1.2.Δίκτυο
•

Σύνδεση με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών της
Business Exchange AE 24 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
https://www.mro.be24.gr/wui. Απαιτείται γρήγορη σύνδεση στο
Internet.
• Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account).
• Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιμή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης
στο Internet.
• Για λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών
Δημοπρασιών δεν επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος
στην εφαρμογή (multiple logins).
4.2. Εκπαίδευση υποψηφίων συμμετεχόντων
• Η εκπαίδευση για το προσωπικό των προμηθευτών θα
πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά ή στους χώρους των προμηθευτών
εφόσον αυτοί διατηρούν εγκαταστάσεις εντός Αττικής. Εφόσον
κάποιος εκ των εντός Αττικής προμηθευτών το ζητήσει εγγράφως ή
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με ηλεκτρονικό μήνυμα, η εκπαίδευση μπορεί να του παρασχεθεί
τηλεφωνικά. Η εκπαίδευση για το προσωπικό των προμηθευτών
εκτός Αττικής θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά.
• Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάλυση της σύνδεσης με το
σύστημα και την εξοικείωση με το σενάριο του Πλειστηριασμού.
• Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος
επιδεικνύεται η μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω internet στο σύστημα
της Business Exchanges A.E. καθώς και ο τρόπος υποβολής
προσφορών μέσω του συστήματος.
• Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέμεται το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο
περιγράφει σε απλά και κατανοητά βήματα, τα στάδια, για τη
συμμετοχή του προμηθευτή στον Πλειστηριασμό.
4.3. Εικονικός Πλειστηριασμός
Στον εικονικό Πλειστηριασμό που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν:
• την πρόσβαση ΙΝΤΕRΝΕΤ, στο σύστημα Ηλεκτρονικών
Πλειστηριασμών από μία ή/και περισσότερες θέσεις και
εγκαταστάσεις τους,
• να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην
Business Exchanges A.E. προς επίλυση πριν τον κανονικό
πλειστηριασμό,
• να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών
τρόπων διασύνδεσης και ότι οι ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνα με τις
απαιτούμενες προδιαγραφές,
• να εξοικειωθούν με το σύστημα του πλειστηριασμού ώστε να μην
έχουν ερωτήματα κατά την διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασμού
κλπ.
Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θεωρούνται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για
το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού μετά την ενημέρωση που θα γίνει από την
Business Exchanges A.E. και τον εικονικό Πλειστηριασμό στον οποίο θα
συμμετάσχουν.
Η αναθέτουσα αρχή και η Business Exchanges A.E. δεν θα ευθύνονται για τυχόν
λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά τη διεξαγωγή του
Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.
• Κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασμού
4.4. Αποδεκτές προσφορές
Η προσφορά ενός συμμετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο όταν ισχύουν
ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:
4.4.1. Φθάνει στο σύστημα της Business Exchanges A.E. εντός ισχύοντος χρόνου
(χρονικά έγκυρη)
Ειδικότερα
• Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο
σύστημα πλειστηριασμών, όταν φθάνει στα συστήματα της Business
Exchanges A.E. κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασμού και των τυχόν
παρατάσεών του, του χρόνου μετρούμενου αποκλειστικά κατά την
άφιξη της προσφοράς στα εν λόγω συστήματα της εταιρίας Business
Exchanges A.E. και όχι του χρόνου μετρούμενου από το χρόνο
αποστολής που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του
συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί το χρονικό διάστημα για τη
μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του συμμετέχοντος στο
σύστημα της Business Exchanges A.E.
• Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υπεβλήθη και γίνεται
δεκτή ή απορρίπτεται ανάλογα με τα παρακάτω αναφερόμενα.
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•

Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα,
υπερισχύουσα προσφορά είναι η προσφορά που θα κατατεθεί πρώτη
χρονικά.
4.4.2. Είναι σύμφωνη με τον κανόνα του Πλειστηριασμού
• Ο τύπος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους όπως
αναγράφονται στις παραγράφους 2.4. και 2.5.
Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη
(μήνυμα) στην οθόνη του συμμετέχοντα, για τον εάν έχει γίνει αποδεκτή η
προσφορά του ή όχι. Προσφορά που δεν ικανοποιεί τους όρους που αναγράφονται
στην παράγραφο 2.4 δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και θεωρείται ως μη
γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο του Πλειστηριασμού.
4.5. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα
Η Business Exchanges A.E. έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να
αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια του
κανονικού Πλειστηριασμού.
Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα:
4.5.1.Τεχνικό πρόβλημα της Business Exchanges A.E.
• O διαγωνισμός κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζεται τεχνικό
πρόβλημα, θα διακόπτεται/ακυρώνεται και θα επαναλαμβάνεται σε
νέο χρόνο (ημερομηνία και ώρα) που η αναθέτουσα αρχή θα
γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους διαγωνιζόμενους μέσω
fax ή/και e-mail.
4.5.2.Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος
• Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση Internet, βλάβη
Η/Υ, κλπ) ενός συμμετέχοντα, χρησιμοποιείται εναλλακτικά η
εφεδρική υποδομή του.
• Ο Πλειστηριασμός δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος
υποδομής συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς
συμμετέχοντα.
4.5.3.Εγγυήσεις
• Η Business Exchanges A.E. και η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνονται
και δεν παρέχουν οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συμμετεχόντων ότι
η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των
Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των
περιπτώσεων δόλου και βαριάς αμέλειας.
• Επίσης, η Business Exchanges A.E. και η αναθέτουσα αρχή δεν
ευθύνονται για την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή της
Υπηρεσίας που οφείλεται σε ή σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται
πέρα από την σφαίρα ελέγχου των (γεγονότα ανώτερης βίας).
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ.4, Ν. 1599/1986).

ΤΗΝ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Κ. Α. Τ.

Προς (1)
Όνομα

Επώνυμο
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας
Ημερομηνία γέννησης (2)
Τόπος γέννησης
Αριθμός δελτίου Ταυτότητας

Τόπος κατοικίας

τηλέφωνο

Οδός

Αρ. τηλεομοιοτύπου (FAX)

Αριθμός

Τ.Κ.

Δ/νση
ηλεκτρ.ταχυδρομείου
(E-mail)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του
άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω , ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..,
ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου στον ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
(Φ1/2013) για την προμήθεια «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» :
Ημερομηνία
Ο/Η ΔΗΛ……
(Υπογραφή+Σφραγίδα+Νόμιμη
Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)
(1)

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή αρχή ή η υπηρεσία του δημοσίου τομέα , που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα

(συνέχεια από την 1η σελίδα)
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α. δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1)
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,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 26 ης Μαΐου
1997 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/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 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).


Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.



Για κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων του Αγορανομικού Κώδικα , σχετικά με την
άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας , ήτοι :

- 30 , παρ. 7,9,11,12, και 14
- 31, παρ. 4,5, και 6
- 32, παρ. 4 και 5
- 35, παρ. 5
β. δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ( περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2, του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
γ. δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κν. 2190/1920 ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990
(Α΄101) ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
δ. είμαι ενήμερος,-η ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσει και ως προς τις υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) . Παραθέτω όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλω
τις εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, κάθε απασχολουμένου στην εταιρεία , συμπεριλαμβανομένων των
εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ ήτοι:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
ε. είμαι εγγεγραμμένος στο ………………………………….. Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα
διενέργειας

του

διαγωνισμού

είναι…………………………………………………………………………………………………
στ. δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , κατά τα
άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ζ. αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ.
η. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
ι. ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
κ. Το εργοστάσιο κατασκευής του/των προσφερομένου/ων προιόντος /ων είναι
…………………………………………….και η χώρα προέλευσής του/των
………………………………………………………….
Ημερομηνία
Ο/Η ΔΗΛ……
(Υπογραφή + Σφραγίδα + Νόμιμη Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ- EKA
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΗΣ 2 * 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο / 20…
Στην Κηφισιά σήμερα....................... και στα γραφεία του Νοσοκομείου ΚΑΤ - Νίκης
2 – 145 61 Κηφισιά, Α. Φ. Μ. 998965064, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, οι συμβαλλόμενοι:
α. ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου
Αττικής Κ ΑΤ- EKA, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα
και
β. ο κ………………………………………………………………νόμιμος εκπρόσωπος
της Εταιρείας…………Α.Φ.Μ.…................ Δ.Ο.Υ.………………τηλ.
………………….,που εδρεύει επί της οδού…………………καλούμενος εφεξής
προμηθευτής, μετά την κατακύρωση του
διαγωνισμού (αριθμός
διακήρυξης), με κριτήριο κατακύρωσης τη , ο οποίος διενεργήθηκε την
για
την προμήθεια
και σύμφωνα με την υπ’
αριθμό………..απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν
τα παρακάτω:
1. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΜΕΣ
Τα είδη θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προσφορά του
προμηθευτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με τα
προσκομισθέντα δείγματα στο διαγωνισμό, τη σχετική διακήρυξη και τους γενικούς
όρους της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.
ΤΙΜΗ
Ε Ι Δ Η
ΟΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ/ΑΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η συνολική δαπάνη της κατακύρωσης ανέρχεται στο ποσόν των € …………………με
Φ.Π.Α. και βαρύνει τον κωδικό……………του προϋπολογισμού έτους 201… και
201….
Δέσμευση πιστώσεων:
1. Για το έτος 201… το ποσόν των €…………….με Φ.Π.Α.–Α.Δ.Α.
………………………..
2. Για το έτος 201….το ποσόν των €…………..με Φ.Π.Α.–
Α.Δ.Α…………………………
2. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά. Σε περίπτωση που τα είδη
της παρούσας σύμβασης δεν παραδοθούν ή αν παραδοθούν, χωρίς να
πληρούν τους όρους της παρούσας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της
διακήρυξης και του Π.Δ. 118/2007.
 Ο ποιοτικός έλεγχος για την πιστοποίηση από το Γενικό Χημείου του Κράτους
των προϊόντων θα βαρύνει τους αναδόχους.
 Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει στο Νοσοκομείο εντός 48 ωρών από
την ημέρα παραγγελίας, τις ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται
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(εγγράφως, προφορικά ή τηλεφωνικά) με δική του ευθύνη, δικά του μέσα και
δικές του δαπάνες, μέσα στις αποθήκες της Διαχείρισης …………………..του
Νοσοκομείου.
 Επισημαίνουμε ότι για την διευκόλυνση ελέγχου των τιμολογίων και την
απρόσκοπτη διακίνηση και ενταλματοποίησή τους, εφαρμόζονται
απαρέγκλιτα τα κατωτέρω:
 Η παραλαβή των διαφόρων υλικών και ειδών θα γίνεται από τις αντίστοιχες
επιτροπές παραλαβών, οι οποίες συντάσσουν με τον αρμόδιο υπόλογο της
διαχείρισης
(αποθηκάριο) το πρωτόκολλο παραλαβής στον οποίο και θα το παραδίδουν. Το
πρωτόκολλο παραλαβής θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ή ολογράφως το
ονοματεπώνυμο των μελών της επιτροπής και του υπολόγου της διαχείρισης
(αποθηκάριου).
 Τα προς παραλαβή είδη θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα
παραστατικά: Δελτίο αποστολής, Τιμολόγιο, ή Τιμολόγιο–δελτίο αποστολής
τα οποία θα παραλαμβάνει και θα υπογράφει ο αρμόδιος αποθηκάριος.
 Στο τιμολόγιο θα υπάρχει οπωσδήποτε το όνομα και η υπογραφή του
εκδώσαντος αυτού.
 Η παράδοση των τιμολογίων ή άλλων παραστατικών θα γίνεται, όπως
ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται και σε καμία περίπτωση στα διάφορα
τμήματα του Νοσοκομείου, θα αναγράφεται δε σε εμφανές σημείο του
τιμολογίου σας, ο αριθμός σύμβασης του Νοσοκομείου και ο Α.Φ.Μ. σας.
Παραστατικά που παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο είτε ταχυδρομικά, είτε
απευθείας από τον προμηθευτή θα παραδίδονται στην αντίστοιχη διαχείριση η οποία
φροντίζει για την ειδοποίηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.
 Είδη και υλικά, που δεν θα παραδίδονται, όπως ορίζεται ανωτέρω, θα
θεωρούνται ως μη παραληφθέντα.
Οι παραδόσεις θα γίνονται καθημερινά και από ώρα 07:30 π.μ. και μέχρι 15:00 μ.μ.
3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΜΤΠΥ 1.5%
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επι ΜΤΠΥ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ.
ΜΤΠΥ
ΥΠΕΡ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2%
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
0,10%

ΚΑΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ.

3311-5211
3311-5211

55.02.00
55.02.00

3311-5211
3391-5291
3391-5291

55.02.00
53.20.00
54.09.14

3399-5399

53.20.01

4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής παρέδωσε στο
Νοσοκομείο την επισυναφθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τραπέζης
με αριθμό
ημερομηνία
Αξίας €
και λήξεως
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.
Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η ……………….και λήξη αυτής η
………………
5.2. Δύναται να δοθεί παράταση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες, με μονομερές
δικαίωμα του νοσοκομείου για τους 2 πρώτους μήνες (της παράτασης) και με τη
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σύμφωνη γνώμη του συμβασιούχου προμηθευτή για τους τυχόν επόμενους, με την
προϋπόθεση της μη υπέρβασης των κατακυρωθεισών ποσοτήτων.
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 του συμβασιούχου
προμηθευτή.
5.3.Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση μετά από
έγγραφη ενημέρωση των προμηθευτών, τουλάχιστον ένα μήνα πριν αζημίως.
5.4 Σε περίπτωση εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της
σύμβασης ή κατά τα ανωτέρω παράτασης αυτής, το Νοσοκομείο θα προμηθεύεται τις
απαιτούμενες ποσότητες στην αρχική συμβατική τους συμφωνηθείσα τιμή ή σε
μικρότερη που προέκυψε για οιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή
παράτασης αυτής.
5.5 Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής
στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών.
5.6 Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής αναδειχθεί για
το αντικείμενο αυτής νέος προμηθευτής με οικονομικά συμφερότερους όρους για το
Νοσοκομείο, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης.
5.7 Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην
περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων
είχε στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή
Υ.Πε ή άλλη Υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο με
οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα
μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για
αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές
ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.
5.8 Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εάν νόμος
ή το δημόσιο συμφέρον το επιβάλει ή οι όροι της διακήρυξης το προβλέπουν.
5.9 Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Νοσοκομείο δεν κάνει χρήση αυτής, ή
γιατί εφοδιάζεται με τα είδη της ή και με άλλα που μπορούν να αντικαταστήσουν
αυτά, από το Κράτος ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ή από δωρεές κ.λ.π., ή γιατί δεν
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών.
5.10 Εάν πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης ή τυχόν παράτασης αυτής γίνει
προκήρυξη νέου διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή
υπαναχώρησης από αυτήν του προμηθευτή.
6. ΕΚΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Τα δελτία αποστολής και τιμολόγια θα:
6.1. φέρουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του εκδώσαντα, τη
σφραγίδα της εταιρείας και τον αριθμό παραγγελίας του Νοσοκομείου.
6.2. παραδίδονται ΜΟΝΟ στις αντίστοιχες επιτροπές παραλαβών, οι οποίες μαζί με
τον αρμόδιο υπόλογο της Διαχείρισης θα συντάσσουν το πρωτόκολλο παραλαβής.
7. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα μετά την παράδοση και
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, εντός εξήντα (60) ημερών από την
κατάθεση των τιμολογίων.
8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
8.1. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον
προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να
μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.
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8.2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι Τράπεζες, που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του
Ν. 1905/90 Φ.Ε.Κ. 147/15-11-90.
Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή,
υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει
εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων
που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει
συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.
Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή
το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.
9. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας
υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν ένα
πρωτότυπο αυτής και ο προμηθευτής έλαβε επικυρωμένο αντίγραφο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Προμηθευτής

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης
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Διαγωνισμός: ………….
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών
Α/Α

Ονομα
υλικού

Αριθμός
μητρώου

Κωδικός
CPV

Κωδικός
Γενικής
Λογιστικής

Οικονομική προσφορά
Ημ/νία
ανάρτησης

Μονάδα

Τιμή
μονάδας
προ
ΦΠΑ

Εργοστάσιο
κατασκευής

Κωδικός
εργοστασίου

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας
προ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Τιμή
μονάδας
με ΦΠΑ

1

2

3

4

5
Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει:
Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας
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