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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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ΚΗΦΙΣΙΑ 20-06-2014
Αρ. πρωτ.: 8431/24-06-2014

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (CPV:
33141640-8) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
103.436,27€ ΜΕ ΦΠΑ, ΠΠΥΥ 2012 (ΚΑΕ 1311).
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ
ΝΙΚΗΣ 2
ΚΗΦΙΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

07-10-2014

ΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΩΡΑ

10.00 π.μ.

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ:
α. ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ -ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: 26 & 27-06-2014
β. ΣΤΟ ΤΔΔΣ: 27-06-2014
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ (CPV: 33141640-8)

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΓΝΑ ΚΑΤ ΝΙΚΗΣ 2 – ΚΗΦΙΣΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 103.436,27€

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Μέχρι την 06-10-2014 ημέρα Δευτέρα
ΥΠΟΒΟΛΗΣ και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο
του Νοσοκομείου (Κεντρικό ΚτίριοΙσόγειο)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ Βλέπετε άρθρο 5 της παρούσας.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο
χρόνος
πρόσβασης
των
Ορίζεται εντός 5 εργασίμων ημερών από
συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο
την ημερομηνία αποσφράγισης των
19 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 στις
προσφορών ή δικαιολογητικών.
προσφορές και δικαιολογητικά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 07-10-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. στην αίθουσα Δ.Σ. του Νοσοκομείου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δώδεκα
(12)
μήνες
(επί
ποινή
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
απόρριψης)
ΙΣΧΥΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Δέκα τέσσερις (14) μήνες (επί ποινή
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
απόρριψης)
5%
επί
της
συνολικής
ΑΞΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(επί ποινή απόρριψης)
ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΝΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΝΑΙ (επί ποινή απόρριψης)
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
12 ΜΗΝΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ
ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ
ΝΑΙ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι νομοθετικές διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν μέχρι σήμερα:
2. Οι αποφάσεις:
2.1. υπ’ αριθμ. 3567/9.5.2012 (ΦΕΚ Β΄1585/10.5.2012) ΚΥΑ περί «εγκρίσεως
ΠΠΥΦΜΥ έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό».
2.2. υπ’αριθμ. 44/12-12-12 (θέμα 2ο ΕΗΔ) απόφαση του Δ.Σ. περί τροποποίησης του
ΠΠΥΥ 2012 για το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ χωρίς επαύξηση προϋπολογισμού.
2.3. το με αριθμ. 29/19-3-2013 (θέμα 6ο) πρακτικό της Ε.Π.Υ. (αρ. πρωτ. 1912)
«Τροποποίηση ΠΠΥΥ 2012».
2.4. την υπ’αριθμ. 41/12-11-2013 απόφαση του Δ.Σ. περί εγκρίσεως διενέργειας
διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012.
2.5 την υπ’αριθμ. 20/11-06-2014 απόφαση του Δ.Σ. περί εξέλιξης του ΠΠΥΥ 2012.
3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 06-10-2014, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, Νίκης 2, Κηφισιά.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από ΚΑΝΟΝΙΚΗ προθεσμία 30 ημερών
τουλάχιστον, 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.
3.2. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την 07-10-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. στο ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ, Νίκης 2, Κηφισιά, στην αίθουσα Δ.Σ. του
Νοσοκομείου.
3.3. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης –
αζημίως- μετά από έγγραφη ενημέρωση των προμηθευτών, εφ΄ όσον συναφθεί
σύμβαση προμήθειας του είδους από τη 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή
άλλο ανώτερο κρατικό φορέα.
4. ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από το σύνδεσμο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μέσω της
ιστοσελίδας του Νοσοκομείου (http://www.kat-hosp.gr).
5. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους 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
προ 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.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό έχουν:
6.1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
6.2. 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
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συνεταιρισμό, στην ένωση, κοινοπραξία ή σύμπραξη (άρθρα 38 του Π.Δ. 60/2007, 4
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 7 του Π.Δ. 394/96, του Π.Δ. 84/92, καθώς και των άρθρων 1
& 2 του Π.Δ. 134/96, όπως ισχύει).
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή,
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ΄ όσον 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 ολόκληρον για την προμήθεια του είδους.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους,
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
7.2. Δε θα ληφθούν υπ’ όψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά
έφτασαν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έγκαιρα.

την
είτε
στο
δεν

8. 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 σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους (επί ποινή απόρριψης), 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).
Για διευκόλυνση της επικοινωνίας των συμμετεχόντων με την αναθέτουσα αρχή,
κρίνεται απαραίτητη η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο φάκελο με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
 Β. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη (ένα
πρωτότυπο, ένα αντίγραφο).
 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 CD).
Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από του αντιγράφου, σε
περίπτωση ασυμφωνίας αυτού με το πρωτότυπο.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι-ανεξάρτητοι φάκελοι θα φέρουν τις
παρακάτω ενδείξεις:
 Τα στοιχεία του αποστολέα (απαραίτητα τηλέφωνο, φαξ και e-mail).
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (κατά περίπτωση π.χ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κ.λ.π.)
 Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού.
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται

-4-

ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ
Γραφείο Προμηθειών

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 κ.λ.π.
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.

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
O Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα περιλαμβάνει την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά, ήτοι:
(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.
Στην περίπτωση ένωσης, κοινοπραξίας ή σύμπραξης, οι εγγυήσεις πρέπει να
περιλαμβάνουν (επί ποινή απόρριψης) 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, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της
διαδικασίας ανάθεσης, στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι
και την ημέρα 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:
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 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 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L166 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 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
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- 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 Κ.Ν. 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, 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.
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. 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 προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Για το συνεταιρισμό ο Πρόεδρός του
Για την ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία κάθε μέλος
3. παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6, παρ. 1, περ. γ του Π.Δ. 118/2007,
εφ΄ όσον 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.
5. 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
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.
10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
O Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και αυτά είναι:
1. Τεχνική προσφορά.
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.), σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 30 της παρούσας διακήρυξης.
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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,
στην αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται.
11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
O Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει:
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στην οποία θα αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα στο
Παράρτημα Ι της παρούσας.
11.1. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ και θα
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Στην προσφορά όλα τα έγγραφα που περιέχουν οικονομικά στοιχεία, όπως οικονομική
προσφορά, εγγυήσεις, κλπ, πρέπει ν’ αναφέρονται μόνο σε €.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε € ή που θα καθορίζουν σχέση € προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδος και της συνολικής
τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδος. Εάν το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι
σημαντικό, ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού
τιμήματος της προσφοράς, τότε μπορεί να απορριφθεί η προσφορά στο σύνολό της.
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.
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.
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός
μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ, θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή
χωριστά για κάθε μέρος απ’αυτά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική
τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.
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.
Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11.2. DUMPING – ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ.
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος
(τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων
μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν
έχουν αποδειχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου
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Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δε λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης
Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά
τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δε είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης
κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή
Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την
Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη
Τουρκία, καθώς και άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που
επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
11.3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας, υπόκειται σε κρατήσεις επί της συνολικής καθαρής
αξίας των ειδών του τιμολογίου, ήτοι: α) ΜΤΠΥ 1.5%., χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ
χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΜΤΠΥ, υπέρ ψυχικής υγείας 2%, φόρος
προμηθευτών 4%, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%
(τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) και β) κάθε άλλη νόμιμη
κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή Αποφάσεως του ΥΠ. ΟΙΚ.
11.4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α /14-3-1997) και το Π.Δ.
166/2003 (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο
51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Β/18-6-2008), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107Α/9-5-2013, παραγρ.Ζ, υποπαράγρ. Ζ.5).
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής (ΦΕΚ Β΄ 1686/23-8-07).
12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους στον παρόντα
διαγωνισμό για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, το Νοσοκομείο απευθύνει
έγγραφο ερώτημα προς τους διαγωνιζομένους, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών,
αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι διαγωνιζόμενοι
οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση
έγγραφης μη αποδοχής της παράτασης, δε 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
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τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν
τις προσφορές τους.
Η ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον αναδεικνυόμενο με τη χαμηλότερη
τιμή προμηθευτή 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.
13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη
διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με βάση τον πίνακα που της έχει παραδώσει η
αρμόδια υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, των τεχνικών προσφορών
τους και δικαιολογητικών.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης
των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων
δικαιολογητικών και φακέλων τεχνικών προσφορών και μονογράφεται η πρώτη και η
τελευταία σελίδα των αντιγράφων αυτών και των τμημάτων τους (εκτός των τεχνικών
φυλλαδίων).
Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών και δικαιολογητικών, η αρμόδια
επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορά, σε πρακτικό
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Oι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
την ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών, σε ώρες που θα καθορίζονται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
από την επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο, ο
οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην
Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί
αρμοδίως. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, με απόφαση του Δ.Σ.
του Νοσοκομείου, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με
ειδική πρόσκληση που θα τους αποσταλεί.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών,
οικονομικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
του διαγωνισμού.
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15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄αυτόν, οφείλει
να υποβάλλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω, στο άρθρο
16 της παρούσας.
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 των προσφορών, προβαίνει στην
αποσφράγιση 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.
16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ:
16.1. 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,
VI. 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:
Α) 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
Αρχή 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 (ΦΕΚ 839/2000-άρθρο 8, παράγραφος 4).
Β) Θα αφορά όλους τους απασχολουμένους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους
ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.
Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ θα
προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού
κατά ειδικότητα, στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι
ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα
κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση
που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο
συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης
αρμόδιας αρχής της χώρας, που έχει την έδρα της η επιχείρηση με την οποία θα
βεβαιώνεται το περιεχόμενο κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. Τα
έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων β) και γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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.
16.2. 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
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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.
16.3. 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
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.
16.4. 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.
16.5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην Ένωση.
16.6 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ
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.
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17. 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 παρούσα
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
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 ΠΔ 118/2007, εφόσον έχουν ζητηθεί από την παρούσα.
18. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Π.Δ.
118/2007)
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα:
18.1. κατακύρωσης,
18.2. κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την
Διακήρυξη ποσοστού, εφόσον υπάρχει προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτή,
18.3. επαύξησης της ποσότητας με παράλληλη μετάθεση του χρόνου παράδοσης και
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου,
18.4. εφόσον η τιμή της προσφοράς του μειοδότη υπολείπεται της προϋπολογισθείσας
αξίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προβεί στην κατακύρωση επιπλέον ποσότητας,
μέχρι το νόμιμο όριο επαύξησης, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο α του άρθρου
21 του ΠΔ 118/2007,
18.5. της κατανομής της προς προμήθεια ποσότητας,
18.6. της ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψής του με
τροποποίηση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
18.7. της ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγής στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
18.8. της οριστικής ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πιστοποιητικό προτύπου διασφάλισης της ποιότητας (π.χ. ISO, CE κ.λ.π.), σε
πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο (αρ. 1 παρ. 2 εδ. β του ν. 4250/2014, ΦΕΚ
74/26-3-2014) και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. Αυτό εκδίδεται για
συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προϊόντων, που ρητά πρέπει να αναφέρονται. Η μη
προσκόμιση των ζητουμένων πιστοποιήσεων και η λήξη ισχύος των προσκομισθέντων
αποτελούν αιτία απόρριψης της προσφοράς.
20. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ
Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερομένου
προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον
προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.
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Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις
ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου
και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του
υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η
προσφορά του υπόχρεου δε λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
21. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών
την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα
δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου.
22. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
22.1. 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. 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.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής τους, 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.
22.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης 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 Φ.Π.Α.
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 22.1. εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα.
Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με
μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,
(2) ο αριθμός της διακήρυξης,
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
(4) η ημερομηνία έκδοσής της,
(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της
εγγύησης της συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ
των υστέρων, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του
προμηθευτή από την υπηρεσία.

- 14 -

ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ
Γραφείο Προμηθειών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας…………….
Κατάστημα………………..
(Δ/ΝΣΗ-οδός-αριθμός ΤΚ-ΦΑΞ)
Ημερομηνία έκδοσης……………….
€…………………….
Προς:(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται).
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………….€…………………
-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των €…………..υπέρ της
εταιρείας……………………Δ/νση…………………..δια τη συμμετοχή της εις το
διενεργούμενο
διαγωνισμό
της
………………………………για
την
προμήθεια………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ…….. διακήρυξή σας.
-Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
-Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή
σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους σας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
-Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης της.
-Η παρούσα ισχύει μέχρι την……………..
-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
22.3. 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 Φ.Π.Α.
23. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
23.1. Η παραλαβή των διαφόρων υλικών και ειδών θα γίνεται από τις αντίστοιχες
επιτροπές παραλαβών, οι οποίες θα συντάσσουν με τον αρμόδιο υπόλογο της
διαχείρισης υλικού το πρωτόκολλο παραλαβής, στον οποίο και θα το παραδίδουν
υπογεγραμμένο.
Τα προς παραλαβή είδη θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από το προβλεπόμενο από το
Νόμο παραστατικό (Τιμολόγιο ή Δικαιολογητικό Έγγραφο μη Τιμολογηθέντων
Αποθεμάτων ή Δελτίο Αποστολής), το οποίο θα παραλαμβάνει και θα υπογράφει ο
αρμόδιος υπόλογος της διαχείρισης.
Στο τιμολόγιο θα υπάρχει οπωσδήποτε το όνομα και η υπογραφή του εκδώσαντος
αυτού και θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο ο αριθμός σύμβασης του Νοσοκομείου
και το Α.Φ.Μ. του προμηθευτή.
Η παράδοση των τιμολογίων ή άλλων παραστατικών θα γίνεται όπως ανωτέρω
αναλυτικά περιγράφεται και σε καμία περίπτωση στα διάφορα τμήματα του
Νοσοκομείου.
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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.
23.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼
αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των
προβλεπομένων κυρώσεων (σχετ. άρ. 26 του Κ. Π. Δ.) ή να μετατίθεται.
Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία
κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
24. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Ο ποιοτικός έλεγχος της παραλαβής των υλικών θα διενεργηθεί με μακροσκοπική
εξέταση ή με πρακτική δοκιμασία.
25. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης παραλαβής και όταν το υλικό κρίνεται
απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007.
Στις περιπτώσεις που για την παραλαβή υλικού που παρουσιάζει αποκλίσεις απαιτείται
αποκατάσταση των αποκλίσεων ή καταβολή ποσού έκπτωσης, η προς τούτο
εκδιδόμενη σχετική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.
Τα προς προμήθεια υλικά δε μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση,
παρά μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από το Νοσοκομείο.
26. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
26.1. 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.
26.2. 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.
27. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
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.
Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του
προϊόντος.
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28. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Δύναται να δοθεί
παράταση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 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.
29. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω
στοιχεία, όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή:
 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.
30. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ΤΕΜ. 15.000, ΠΙΣΤΩΣΗ 61.186,27€ ΜΕ ΦΠΑ
1α. Δοχείο συλλογής υγρών
Η φιάλη να είναι κατασκευασμένη από σκληρό διαφανές υλικό με διαβαθμίσεις στο
πλαϊνό της (ογκομετρητή των υγρών), προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση(κενό)
και με ένδειξη του βαθμού της υπάρχουσας αρνητικής πίεσης. Να φέρει επίσης κλειστό
διακόπτη ροής στο σημείο σύνδεσης με τον σωλήνα. Η χωρητικότητά του να είναι 500600ml.
1β. Σωλήνας παροχέτευσης PVC.
Να είναι ακτινοσκιερός, να φέρει πολλαπλές μεγάλες οπές, να μην συμπίπτει το
τοίχωμά του, να μην αποφράσσεται εύκολα, να είναι μήκους τουλάχιστον 50cm σε
μεγέθη ch 8, 10, 12, 14, 16, 18, με οδηγό τροκάρ από ανοξείδωτο ατσάλι με αιχμηρό
και κοφτερό άκρο.
1γ. Συνδετικός σωλήνας
δοχείου συλλογής υγρών και παροχετευτικού σωλήνα με συνδέσεις τύπου Luer-Lock
και κλείστρο διακοπής ροής.
Συσκευασία:
1) Να περιέχει δοχείο συλλογής σκληρό διαφανές και συνδετικό σωλήνα.
2) Παροχετευτικό σωλήνα PVC με τροκάρ όλα τα μεγέθη σε διαφορετική συσκευασία
Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ (Αναλύονται
παραπάνω) ΣΕ Νο 10-12-14-16
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2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ
1. Δοχεία συλλογής υγρών: ΤΕΜ. 700, ΠΙΣΤΩΣΗ 13.700,00€ ΜΕ ΦΠΑ
Μεγέθους 450 ml επίπεδα, επίσης να έχουν βαλβίδα αντεπιστροφής για την αποφυγή
παλινδρόμησης υγρών στο τραύμα.
2. Σωλήνες παροχέτευσης: ΤΕΜ. 500, ΠΙΣΤΩΣΗ 5.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ
α) Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικόνη και να μην τσακίζουν, να φέρουν πολλαπλά
αυλάκια αντί για οπές ή σωλήνες με κυριότερη ιδιότητα την μη απόφραξή τους από
πήγματα ή ινική. Να προσφέρονται με ή χωρίς τροκάρ και σε σχήμα στρογγυλό σε
μεγέθη 10, 15, 19, 24, FR και επίπεδο σχήμα έως και 10 mm. Οι σωλήνες
παροχέτευσης και τα δοχεία συλλογής υγρών να προσφέρονται ξεχωριστά για να
συνδυάζονται ποικιλότροπα.
β) Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικόνη, ακτινοσκιεροί με αποπεπλατυσμένο ή
στρογγυλό σωλήνα, να φέρουν πολλαπλές οπές με τροκάρ παρακέντησης σε όλα τα
μεγέθη και να συνδέονται με όλα τα δοχεία συλλογής υγρών.
3. Σωλήνες PENROSE: ΤΕΜ. 1.000, ΠΙΣΤΩΣΗ 450,00€ ΜΕ ΦΠΑ
Σωλήνες penrose από αγνό latex μη τοξικού και αδρανούς άριστης ποιότητας
εύκαμπτου, λεπτής ομαλής και ομοιομόρφου επιφάνειας , αποστειρωμένοι.
3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (BILLAW)
1) Συσκευές 2 θαλάμων: ΤΕΜ. 150, ΠΙΣΤΩΣΗ 4.600,00€ ΜΕ ΦΠΑ
Δοχείο συλλογής 2 θαλάμων με διαφανές άκαμπτο τοίχωμα χωρητικότητας
τουλάχιστον 2.200ml, το οποίο να στηρίζεται σε στερεά βάση εγκατεστημένη μονίμως
επί του δοχείου που θα διαθέτει και λαβή κλίνης. Το δοχείο συλλογής πρέπει να έχει
υποχρεωτικά την δυνατότητα σύνδεσης με αναρρόφηση. Να διαθέτει βαλβίδα που να
επιτρέπει την λήψη δειγμάτων υγρού προς διενέργεια εξετάσεων. Να έχει τη
δυνατότητα σύνδεσης με αυτόνομη μονάδα κενού για μεταφορά, περιπατητικούς
ασθενείς.
Ο σωλήνας της συσκευής BILLAW να είναι διαφανής από εύκαμπτο υλικό το οποίο να
δύναται να αμελγθεί. Ο σωλήνας προ της εισόδου του στο δοχείο θα πρέπει να
περιβάλλεται από μηχανισμό ώστε να μην κάμπτεται.
2) Συσκευές 3 θαλάμων: ΤΕΜ. 600, ΠΙΣΤΩΣΗ 18.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ
Δοχείο συλλογής 3 θαλάμων με διαφανές άκαμπτο τοίχωμα χωρητικότητας
τουλάχιστον 2.200ml, το οποίο να στηρίζεται σε πτυσσόμενη στερεά βάση
εγκαταστημένη μονίμως επί του δοχείου που θα διαθέτει και λαβή κλίνης.
Το δοχείο συλλογής πρέπει να έχει υποχρεωτικά την δυνατότητα σύνδεσης με
αναρρόφηση τοίχου και να διαθέτει στήλη νερού διαβαθμισμένη για την ρύθμιση της
αρνητικής πίεσης.
Να διαθέτει βαλβίδα που να επιτρέπει την λήψη δειγμάτων υγρού προς διενέργεια
εξετάσεων καθώς και βαλβίδα εκτόνωσης της θετικής και αρνητικής πίεσης.
Ο σωλήνας της συσκευής BILLAW να είναι διαφανής από εύκαμπτο υλικό το οποίο να
δύναται να αμελγθεί και να διαθέτει βαλβίδα ώστε να απαγορεύει την επιστροφή αέρα ή
υγρών εκ του δοχείου συλλογής.
Ο σωλήνας προ της εισόδου του στο δοχείο θα πρέπει να περιβάλλεται από μηχανισμό
ώστε να μην κάμπτεται.
Το πλήρες σετ πρέπει να είναι αποστειρωμένο έτοιμο προς χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος
διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή
όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή, η τυχόν
υπογεγραμμένη σύμβαση θα διακοπεί.
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).
η

Προς (1)

ΤΗΝ 1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ –
ΚΑΤ-ΕΚΑ

Όνομα

Επώνυμο

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα
Όνομα
Μητέρας

και

Επώνυμο

Ημερομηνία γέννησης (2)
Τόπος γέννησης
Αριθμός δελτίου Ταυτότητας

τηλέφωνο

Τόπος κατοικίας

Αριθμός

Τ.Κ.

Οδός
Αρ. τηλεομοιοτύπου (FAX)









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 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (CPV33141640-8) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12
ΜΗΝΩΝ:
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),
ης
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
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
ης
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 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 :
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η

(συνέχεια από την 1 σελίδα)
- 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, 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).
θ. ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία
Ο/Η ΔΗΛ……
(Υπογραφή + Σφραγίδα )

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 και σε επόμενη σελίδα και
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα
(1)
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ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ……………
«……………………………………………………………………»
………………. € με ΦΠΑ
Στην Κηφισιά, σήμερα ………………., οι συμβαλλόμενοι
α)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΦΜ
998965064, ΔΟΥ Κηφισιάς, εφεξής Νοσοκομείο, εκπροσωπούμενο από τον
Διοικητή Ευάγγελο Ι. Βουμβουλάκη και
β)
…………………………………………………….. ΑΦΜ …………………, ΔΟΥ
………………., εφ΄εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούμενη από τον Διαχειριστή
…………………………..,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ……………………………………αναδείχθηκε ανάδοχος ………………………………,
με την απόφαση ΔΣ ………………………….., μετά από ……………………διαγωνισμό
(…………………).
Άρθρο 1.

Αντικείμενο, τίμημα, δέσμευση πιστώσεων, διάρκεια

Αντικείμενο: ……………………………………………………………………………………..
Τίμημα: ………………………… € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ………………………… € με ΦΠΑ.
Βαρύνει τον κωδικό ………………. του προϋπολογισμού έτους 2014.
Δέσμευση πιστώσεων: Ετος 2014, ……………………. € με ΦΠΑ, ΑΔΑ …………………
Διάρκεια: ……………………………………
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.
Άρθρο 2. Παραλαβή ειδών, τιμολόγηση, εξόφληση
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, η οποία συντάσσει το
πρωτόκολλο παραλαβής. Αντίγραφο αυτού παραδίδεται στον Ανάδοχο. Τα προς
παραλαβή είδη συνοδεύονται υποχρεωτικά από το προβλεπόμενο από το Νόμο
παραστατικό (Τιμολόγιο ή Δικαιολογητικό Έγγραφο μη Τιμολογηθέντων Αποθεμάτων ή
Δελτίο Αποστολής) που πρέπει να αναφέρει και τον αριθμό της σύμβασης, εκτός από
τα στοιχεία που ορίζει ο Νόμος.
Τα τιμολόγια παραδίδονται ΜΟΝΟ στη Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Εξοφλούνται με
χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
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ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ
Γραφείο Προμηθειών

Άρθρο 3. Πληρωμή
Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 2469/1997
(ΦΕΚ 38Α /14-3-1997) και το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003), όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του από το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Β/18-6-2008).
Άρθρο 4. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
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 …………...
Άρθρο 5. Κρατήσεις
α) ΜΤΠΥ 1.5%., χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου
ΜΤΠΥ, υπέρ ψυχικής υγείας 2%, φόρος προμηθευτών 4%, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% (τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς
υπέρ ΟΓΑ), β) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή Αποφάσεως
του ΥΠ. ΟΙΚ.
Άρθρο 6. Εκχώρηση απαιτήσεων
Εκχώρηση των απαιτήσεων του Αναδόχου από την παρούσα σύμβαση επιτρέπεται
μόνο στις Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στις εταιρείες διαχείρισης
απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90 (ΦΕΚ 147/15-11-90). Αν
τα τιμολόγια είναι εκχωρημένα, να αναγράφεται σε εμφανές σημείο τους η Τράπεζα ή η
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.
Αν οι απαιτήσεις έχουν εκχωρηθεί, αλλά εκ παραδρομής εκδοθεί ένταλμα και επιταγή
στο όνομα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να αποδώσει στην Τράπεζα ή στην
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων τα ποσά που έχει εισπράξει.
Άρθρο 7. Λοιποί όροι
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση,
μετά από έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου έναν μήνα πριν. Ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται αποζημίωσης σε περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ της σύμβασης, ιδίως
αν δεν παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης του έργου. Καταγγελία, διακοπή ή
αναθεώρηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εάν το επιβάλει ο Νόμος ή το δημόσιο
συμφέρον.
Άρθρο 8. Δωσιδικία
Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας
υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Μετά την ανάγνωση και τη βεβαίωση της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν ένα
πρωτότυπο αυτής και ο Ανάδοχος έλαβε επικυρωμένο αντίγραφο.
Οι συμβαλλόμενοι

Για τον Ανάδοχο

Για το Νοσοκομείο

Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών
Α/Α
Όνομα υλικού

Αριθμός
μητρώου

Κωδικός
CPV

Κωδικός
Γενικής
Λογιστικής

Οικονομική προσφορά

Ημ/νία
ανάρτησης

Μονάδα

Τιμή
μονάδας
προ
ΦΠΑ

Εργοστάσιο
κατασκευής

Κωδικός
εργοστασίου

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Τιμή
μονάδας
προ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Τιμή
μονάδας
με ΦΠΑ

