
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2016-007/Δ

 ανοιχτής διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ,  για την 
προμήθεια  «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»  για  τις  ανάγκες  του  Αιμοδυναμικού 
εργαστηρίου του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (CPV: 33111730-7) προϋπολογισθείσας 
δαπάνης  53.926,59€  συμπεριλαμβανομένου  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ χ έ δ ι ο  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/6/2016

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Τηλέφωνο: 2313 304464-3
Φαξ: 2313 304452

Πληροφορίες: Κατσάνα Κατερίνα, 
Ευθυμιάδου Ν.

E-mail: promagpavlos  @  outlook.com  
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Αντικείμενο του διαγωνισμού – συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού: Διαπραγμάτευση
Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή
Χρόνος διενέργειας: Ημερομηνία: 30-06-2016

Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας:
Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  Εθνικής  Αντίστασης  161, Τ.Κ. 
55134, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή:
Προμήθεια  αναλωσίμων  αγγειοπλαστικής  για  το 
αιμοδυναμικό  εργαστήριο  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ» 
χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών. 

Κωδικός CPV: 33111730-7

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 53.926,59 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διάρκεια της σύμβασης: Έξι (6) μήνες
Κρατήσεις επί της τιμής των 
ειδών:

Οι  τιμές  υπόκεινται  στις  υπέρ  του  Δημοσίου  και  τρίτων 
νόμιμες κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος:
Κατά  την  πληρωμή  παρακρατείται  φόρος  εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994  και  του Ν. 
4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν

Ημερομηνία  αποστολής  για 
δημοσίευση  στην  επίσημη 
εφημερίδα των Ε.Κ.:

Δεν απαιτείται

Ημερομηνία  δημοσίευσης 
στον ελληνικό τύπο:

Δεν απαιτείται σε εφαρμογή της υποπερίπτωσης ΄γ της 
περίπτωσης 1 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007

Τόπος  υποβολής 
προσφορών:

Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – Γραφείο Προμηθειών

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών:

29-06-2016

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

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
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1. Του  Ν.  2286/95  (Φ.Ε.Κ.19/Α/95)  «Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και 
Ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων»  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν. 
2323/95(Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 

2. Του  Π.Δ.  60/07  (Α΄  64)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
των  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών»  όπως 
τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία 
2005/75/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  16ης 
Νοεμβρίου 2005.

3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
4. Του Ν 3867/2010 (  ΦΕΚ Α΄128/03-08-2010) άρθρο 27 παράγραφος 11 «Εποπτεία 

ιδιωτικής  ασφάλισης,  σύσταση  εγγυητικού  κεφαλαίου  ιδιωτικής  ασφάλισης  ζωής, 
οργανισμοί  αξιολόγησης  πιστοληπτικής  ικανότητας  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών.»

5. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10)

6. Του  Ν.  4250/2014,  «Διοικητικές  απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις»  (ΦΕΚ Ά 74/26.03.2014), άρθρο 1.

7. Του  Ν.  4281/2014  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄160/8-8-
2014)όπως ισχύει σήμερα.

8. Του Ν.4380/2016 « Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄66/15-4-2016), άρθρο τρίτο.

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα: 
1. Την υπ. αρίθμ. 6311/29-11-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/19-2-2014) με την οποία 

εγκρίθηκε το ΠΠΥΦΥ 2013
2. Η  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2053  /25-4-2014  «Εγκύκλιος  για  την  προμήθεια 

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

3. Το υπ.  αρίθμ.  5291/23-10-2014  διαβιβαστικό  σημείωμα της Επιτροπής 
προμηθειών υγείας (Απόσπασμα πρακτικού της υπ΄αριθμ. 49/2-10-2014 
(θέμα  10ο)  Συνεδρίασης  της  Ε.Π.Υ  σχετικά  με  την  «Τροποποίηση  του 
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας  έτους  2013»)

4. Την υπ’αριθμ. Β26/5Η ΣΥΝ/23-03-2015 (ΑΔΑ: Ω0ΓΖ46906Ι-Γ5Σ) απόφαση 
του  Δ.Σ.  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  στην  οποία  μεταξύ  άλλων 
αποφασίστηκε η διενέργεια της εν λόγω διαπραγμάτευσης. 

5. Την  υπ’αριθμ.  600/01-06-2016  (ΑΔΑ:ΩΙΦΕ46906Ι-ΣΚΔ)  απόφαση 
ανάληψης δέσμευση

καλεί
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τους  ενδιαφερόμενους  να  υποβάλουν  σφραγισμένες  προσφορές  για  τα  είδη  του 
κάτωθι πίνακα:

Α/Α
Κωδικός είδους 

γραφείου 
προμηθειών

Περιγραφή είδους 
γραφείου 

προμηθειών

Μονάδα 
μέτρησης 
γραφείου 

προμηθειών

Ποσό
τητα

Προϋπολογ
ισμός 

είδους με 
Φ.Π.Α. (€)

Τεχνικές προδιαγραφές 

1 210435700050018
ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ 

ΑΡΤΗΡΙΑΣ 
6F/11cm

ΤΜΧ 350 3013,5

 Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης 
με καλή αιμόσταση χωρίς να 

εμποδίζει την περιστροφή και την 
προώθηση του καθετήρα. Να 

διαθέτουν ενσωματωμένο 
παράπλευρο σωλινίσκο 3way. Να 
διατίθενται με ή χωρίς  βελόνα 

παρακέντησης. Να υπάρχει οδηγό 
σύρμα.

2 210435700050020

ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

0,35Χ260cm 
ΚΥΡΤΟ

ΤΜΧ 50 265,68
 Να διατίθενται σε διάμετρο 

0,035''. Να διατίθενται σε μήκος 
260cm περίπου

3 210435700050021

ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΥΡΜΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

0,35X180cm 
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΕΥΘΥ

ΤΜΧ 10 430,5

 Οδηγοί σύρματα υδρόφιλα με 
μεταλλικό πυρήνα από κράμα 

νικελίου - τιτανίου  (NITINOL) σε 
διάμετρο 0,035'' και σε μήκος 180 

cm με ευθύ άκρο. 

4 210435700050031

ΘΗΚΑΡΙΑ 
ΜΗΡΙΑΙΑΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 6F / 
45cm

ΤΜΧ 1 129,15
 Θηκάρια μηριαίας προσπέλασης 

ενισχυμένα με συρμάτινη 
επικάλυψη

5 210435700050033 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ 
ΒΕΛΟΝΑ 18GX7cm ΤΜΧ 300 996,3

 Βελόνα παρακέντησης 18G, 
περίπου 7cm, χωρίς πτερύγια, 

ατραυματική

6 210435700050034
ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
0,35Χ260cm ΕΥΘΥ

ΤΜΧ 15 79,704
 Να διατίθενται σε διάμετρο 

0,035''. Να διατίθενται σε μήκος 
260cm περίπου

7 210435700050035
ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
0,35Χ180cm ΕΥΘΥ

ΤΜΧ 15 79,704
 Να διατίθενται σε διάμετρο 

0,035''. Να διατίθενται σε μήκος 
περίπου 180 cm

8 210435700050036

ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

0,35Χ150cm 
ΚΥΡΤΟ

ΤΜΧ 50 265,68
 Να διατίθενται σε διάμετρο 

0,035''. Να διατίθενται σε μήκος 
150 cm περίπου

9 210435700050037

ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

0,35Χ180cm 
ΚΥΡΤΟ

ΤΜΧ 300 1594,08
 Να διατίθενται σε διάμετρο 

0,035''. Να διατίθενται σε μήκος 
περίπου 180cm
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10 210435700050042

ΘΗΚΑΡΙ 
ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ 

ΑΡΤΗΡΙΑΣ 6F 7-
11cm

ΤΜΧ 60 1549,8

 Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης 
με καλή αιμόσταση χωρίς να 

εμποδίζει την περιστροφή και την 
προώθηση του καθετήρα. Να 

διαθέτουν ενσωματωμένο 
παράπλευρο σωλινίσκο 3way. Να 

διατίθενται με ή χωρίς βελόνα 
παρακέντησης.  Να υπάρχει 

αντίστοιχο οδηγό σύρμα συμβατό 
με τη βελόνα παρακέντησης. Με 

μήκος 7-11cm

11 210435700050044
ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ 

ΑΡΤΗΡΙΑΣ 
7F/11cm

ΤΜΧ 20 172,2

 Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης 
με καλή αιμόσταση χωρίς να 

εμποδίζει την περιστροφή και την 
προώθηση του καθετήρα. Να 

διαθέτουν ενσωματωμένο 
παράπλευρο σωλινίσκο 3way. Να 
διατίθενται με ή χωρίς  βελόνα 

παρακέντησης. Να υπάρχει οδηγό 
σύρμα.

12 210435700050045

ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΥΡΜΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

0,35X180cm 
ΚΥΡΤΟ

ΤΜΧ 10 430,5

 Οδηγοί σύρματα υδρόφιλα με 
μεταλλικό πυρήνα από κράμα 

νικελίου - τιτανίου  (NITINOL) σε 
διάμετρο 0,035'' και σε μήκος 

180cm. Να διαθέτουν κεκαμμένο 
άκρο τύπου J

13 210435700050046
ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΥΡΜΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
0,35X260cm ΕΥΘΥ

ΤΜΧ 10 430,5

 Οδηγοί σύρματα υδρόφιλα με 
μεταλλικό πυρήνα από κράμα 

νικελίου - τιτανίου  (NITINOL) σε 
διάμετρο 0,035'' και σε μήκος 260 

cm με ευθύ άκρο. 

14 210435700050047

ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΥΡΜΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

0,35X260cm 
ΚΥΡΤΟ

ΤΜΧ 10 430,5

 Οδηγοί σύρματα υδρόφιλα με 
μεταλλικό πυρήνα από κράμα 

νικελίου - τιτανίου  (NITINOL) σε 
διάμετρο 0,035'' και σε μήκος 

260cm. Να διαθέτουν κεκαμμένο 
άκρο τύπου J

15 210435700050118
ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ 

ΑΡΤΗΡΙΑΣ 
6Fr/23cm

ΤΜΧ 20 246

 Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης 
με καλή αιμόσταση χωρίς να 

εμποδίζει την περιστροφή και την 
προώθηση του καθετήρα. Να 

διαθέτουν ενσωματωμένο 
παράπλευρο σωλινίσκο 3way. Να 
διατίθενται με ή χωρίς  βελόνα 

παρακέντησης. Να υπάρχει οδηγό 
σύρμα.

16 210435700050136
ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΥΡΜΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΥΠΟΥ Μ
ΤΜΧ 50 2460

 Σύρματα κατασκευασμένα από 
ενιαίο πυρήνα Nitinol με 

υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ σε 
όλο το μήκος του σύρματος

17 210435700050217 ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΤΜΧ 360 819,8  Πολύβρυσο manifold χαμηλών 
πιέσεων δεξιόστροφο
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18 210435700050218 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 
ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΜΧ 360 1549,8  Συνδετικό υψηλών πιέσεων από 

διάφανο υλικό 150cm

19 210435700050219
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
5F

ΤΜΧ 250 1534,43
  Να είναι διαθέσιμοι σε τύπους 

καμπυλότητας Judkins.  Να έχουν 
μαλακό ατραυματικό άκρο.

20 210435700050220
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
6F

ΤΜΧ 650 3989,51

 Να είναι διαθέσιμοι σε τύπους 
καμπυλότητας Judkins, Amplatz, 

Pigtail, Multipurpose, Internal 
Mammary, φλεβικά μοσχεύματα 

κ.α. Να έχουν μαλακό 
ατραυματικό άκρο.

21 210435700050221
ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΜΗ ΥΔΡΟΦΙΛΑ

ΤΜΧ 20 1107

 Να διαθέτουν διπλό πυρήνα από 
ατσάλι και Nitinol, 180cm μήκος 
με δυνατότητα επέκτασης και μη 

υδρόφιλη επικάλυψη

22 210435700050222 ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΧ 180 10959,3

 Να διατίθενται σε ποικιλία 
σκληρότητας, δηλαδή: μαλακά, 
ημισκληρα, σκληρά, για ολικές 
αποφράξεις. να είναι υδρόφιλα 
να διατίθενται σε μήκος 180 cm 

περίπου

23 210435700050223

ΟΔΗΓΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
6F

ΤΜΧ 320 13776

  Υδρόφιλοι και με μεγάλο 
εσωτερικό αυλό στα 6F, για τη 

μεταφορά ακόμα και δύο 
συστημάτων αγγειοπλαστικής 

(kissing balloon) (>= 0,071''). Να 
διατίθενται με και χωρίς πλαϊνές 

οπές (SH). Να διαθέτουν 
λιπαντική επίστρωση στην 
εσωτερική και εξωτερική 
επιφάνειά τους. Να έχουν 

διαφορετικές ζώνες σκληρότητας 
απο το εγγύς προς το τελικό 

(ακτινοσκιερό και ατραυματικό) 
άκρο

24 210435700050224

ΟΔΗΓΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
7F

ΤΜΧ 40 1722

  Υδρόφιλοι  Να διατίθενται με και 
χωρίς πλαϊνές οπές (SH). Να 

διαθέτουν λιπαντική επίστρωση 
στην εσωτερική και εξωτερική 

επιφάνειά τους. Να έχουν 
διαφορετικές ζώνες σκληρότητας 

απο το εγγύς προς το τελικό 
(ακτινοσκιερό και ατραυματικό) 

άκρο.

25 210435700050225
ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ

ΤΜΧ 100 1771,2

 Συσκευή φουσκώματος 
μπαλονιού μιας χρήσης τύπου 
σκανδάλης. Να περιλαμβάνει 

συσκευή πλήρωσης 20ml 
διαφανή, υψηλών πιέσεων 26-30 

Atm. Στρόφιγγα 3 οδών και 
συνδετική γραμμή προέκτασης 

μήκους 25-30 cm.
26 210435700050226 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΤΜΧ 350 1980,3  κάλυμμα αγγειογραφίας 200*330 

(περίπου) με πλαστικό διάφανο 
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ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ φιλμ άμφω

27 210435700050227

ΔΙΑΦΑΝΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
100*100cm

ΤΜΧ 400 826,56  διαφανές κάλυμμα οργάνων 
διαστάσεων 100*100 cm

28 210435700050228

ΔΙΑΦΑΝΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

80 cm

ΤΜΧ 400 516,6  διαφανές κάλυμμα οργάνων 
στρογγυλών διαμέτρου 80 cm

29 210435700050229 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΤ ΤΜΧ 100 762,6

 Το σύστημα να λειτουργεί με 
πίεση και όχι με περιστροφή, για 
μεγαλύτερη ταχύτητα χειρισμού. 

Ο αυλός να είναι συμβατός με 
υλικά έως 7 F. Η συσκευασία να 

περιλαμβάνει αιμοστατική 
βαλβίδα, έναν περιστροφέα 

σύρματος και έναν εισαγωγέα.

1. Τόπος – χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Τόπος υποβολής 
προσφορών

Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής 

προσφορών

Τόπος διενέργειας 
διαγωνισμού

Ημερομηνία 
διενέργειας 
διαγωνισμού

Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

29-06-2016
Ώρα: 15:00 μ.μ.

Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
(Τμήμα Προμηθειών)

30-06-2016
Ώρα: 10:00 π.μ.

Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από το νοσοκομείο. 
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή 
αλλοδαπά, ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης. 
3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Μέρος Α΄: Γενικοί όροι
Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
4. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
5. Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι αναρτημένο  στην ιστοσελίδα 
του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  – 
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Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr, καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επίσης, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
στη  διαδρομή  (URL) 
http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα 
του  Νοσοκομείου σε τακτά  χρονικά  διαστήματα  για  να  ενημερώνονται  για  τυχόν 
αλλαγές.

Μέρος Α΄: Γενικοί όροι

A1. Ορισμοί και γενικές πληροφορίες 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης
Αντικείμενο  της  διακήρυξης  είναι  η  ανάδειξη  προμηθευτή  σχετικά  με 

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €53.926,59 
με  το  Φ.Π.Α.,  σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της 
διακήρυξης (βλ. τον ως άνω πίνακα ) και  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
  Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι εξάμηνης (6) χρονικής διάρκειας και θα μπορεί  
να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας, εφόσον 
υπογραφεί σύμβαση από κεντρικό φορέα (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Υ.ΠE.)  Στη περίπτωση αυτή, της λύσης της παρούσης σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει 
το Νοσοκομείο έναντι του αναδόχου για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου 
αναδόχου,  να  ματαιώσει  οριστικά  τη  διαδικασία,  ή  να  την  επαναλάβει,  χωρίς 
οποιαδήποτε αποζημίωση του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος 

Η  εν  λόγω υπηρεσία  θα  βαρύνει  τον  ΚΑΕ  του  προϋπολογισμού  του  Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1311 

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών είτε 
για μέρος αυτών. Σε κάθε, όμως, περίπτωση ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει 
προσφορά  για  το  σύνολο  της  ζητούμενης  ποσότητας  των  ειδών  για  τα  οποία 
συμμετέχει.

Άρθρο 2. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Εθνικής Αντίστασης 161,  Τ.Κ. 55134
Τηλέφωνο: 2313 304464 -3-1 (Τμήμα Προμηθειών) 
E-mail: promagpavlos@outlook.com  
Πληροφορίες: κ.κ. Κατσάνα Αικ., Ευθυμιάδου Ν.

A.2. Νομικό πλαίσιο και γενικές αρχές 
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Άρθρο 3. Ισχύουσα νομοθεσία 
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης 
της αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του. 

Άρθρο 4. Ενστάσεις - προσφυγές 
Ενστάσεις  –  προσφυγές  υποβάλλονται  για  τους  λόγους  και  με  τη  διαδικασία  που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10.07.2007).

Άρθρο 5. Αποστολή της προκήρυξης - δημοσιότητα 
Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ελληνικό τύπο, σε εφαρμογή της υποπερίπτωσης 
΄γ της περίπτωσης 1 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007. Η παρούσα διακήρυξη, 
έχει  αναρτηθεί   στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr, καθώς 
και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επίσης 
στο  διαδίκτυο  και  συγκεκριμένα  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη 
διαδρομή(URL) 
http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 6. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού – παροχή διευκρινίσεων
Προς  διευκόλυνση  των  ενδιαφερόμενων,  το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης 

διατίθεται   σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου  στη διαδρομή 
(URL)http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως 
άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται 
για τυχόν αλλαγές

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (08) ημέρες προ της 
εκπνοής  της  προθεσμίας  άσκησης  της  ένστασης  του  άρθρου  15  παράγραφος  2 
περίπτωση α του ΠΔ 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (03) ημέρες προ 
της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 
ενδιαφερόμενους  οι  ως  άνω  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  αυτές  δίνονται  το 
αργότερο εντός έξι (06) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 
περίπτωση α του ΠΔ 118/2007. 

Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Μέσω της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης γίνεται η διάθεση του 
ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης, της λίστας ειδών, καθώς και των αρχείων οι 
οποίες περιέχουν τα  εξής:   την   εγκατάσταση  του προγράμματος,  το εγχειρίδιο 
χρήσης  του  προμηθευτή  που  ονομάζεται  Manual Προμηθευτή.doc και που είναι  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ   να  διαβαστεί  πριν  ο  προμηθευτής  προβεί  στη  χρήση  του 
προγράμματος και τέλος τα αρχεία του προγράμματος που αφορούν τη διακήρυξη 
του  Διαγωνισμού.  Χρησιμοποιούνται  για  να  συνταχθεί  σε  ηλεκτρονική  μορφή η 
τεχνική και οικονομική προσφορά μετά την εγκατάσταση του προγράμματος και ο 
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τρόπος  χρησιμοποίησής  τους  περιγράφεται  αναλυτικά  στο  Manual   Προμηθευτή 
doc.

Τα  προβλήματα  που  θα  δημιουργούνται από  τη  μη  ορθή  δημιουργία  των 
προσφορών  σε  cd (Τεχνική  και  Οικονομική  προσφορά)  από  τις  Εταιρείες  που 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να λύνονται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία της επικοινωνίας μας.

Άρθρο 7. Χρόνος – τόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές είναι δυνατό:

I. να  υποβάλλονται  στο  γραφείο  της  γραμματείας  (πρωτόκολλο)  του Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  μέχρι  και  την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  της  ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και τη Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και 
ώρα 15:00 

II. να  αποστέλλονται  στη  διεύθυνση  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής 
Αντίστασης  161,  55134,  Θεσσαλονίκη)  στο  γραφείο  της  γραμματείας 
(πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα 
αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού (άρθρο 11 παράγραφος 4 του ΠΔ 118/2007), ήτοι  μέχρι και τη 
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00 

• Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  για  τυχόν 
καθυστέρηση  στην  άφιξη  των  προσφορών,  από  οποιαδήποτε 
αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές 
που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν 
έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία διενέργειας,  θα επιστρέφονται 
στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
ΦΑΚΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΟΙΧΤΗ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με αριθμ. διακ. 2016-
007/Δ
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Άρθρο 8. Χρόνος – τόπος διενέργειας διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο τμήμα προμηθειών της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή 
του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», στις 30/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Άρθρο 9. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο 
του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή προέρχονται από 
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τρίτες  χώρες  που έχουν συνάψει  ευρωπαϊκές  συμφωνίες  με  την  Ε.Ε.  και  τα οποία 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

Οι  ενώσεις  προσώπων  δεν  υποχρεούνται  να  περιβληθούν  ορισμένη  νομική 
μορφή  για  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους.  Όμως,  η  επιλεγείσα  ένωση  ή 
κοινοπραξία  υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σ’  αυτήν  η  σύμβαση, 
εφόσον, κατά την κρίση της διοίκησης του νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Τα  εγκατεστημένα  στην  Ελλάδα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  είναι 
εγγεγραμμένα  στα  οικεία  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα και  να  προσκομίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει 
να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους 
εγκατάστασής τους προσκομίζοντας ανάλογο πιστοποιητικό.

Άρθρο 10. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά 

τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής  εγκαίρως και  προσηκόντως,  τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 του 
ΠΔ 118/2007.  Συγκεκριμένα:

Α. Έλληνες πολίτες 

α/α Περιγραφή δικαιολογητικών
1 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

• 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 ΠΔ 118/2007, 
δηλαδή για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση  
της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  ή  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  
υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της  
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της 
παρ.  2  του  άρθρου  6  του  ΠΔ  118/2007  καταστάσεις,  δηλαδή  σε  πτώχευση και  σε  
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης 
(3) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δηλαδή ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

• είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους
• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση, δηλαδή δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του  
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ  
101/Α΄/1990),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  και  επίσης,  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων

2 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι:
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 αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
 παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού
 συμμετέχουν σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού

3 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία να δηλώνεται ότι:
 δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση του δημοσίου
 δεν  τελούν  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  με  βάση  αμετάκλητη  απόφαση  του 
Υπουργείου Ανάπτυξης
 δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας

4 Εφόσον  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  συμμετέχουν  στον  παρόντα  διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπό 
τους, οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται  από το 

συμμετέχοντα   ή από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.  

Β. Αλλοδαποί

α/α Περιγραφή δικαιολογητικών
1 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

• 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 ΠΔ 118/2007, 
δηλαδή για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση  
της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  ή  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  
υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της  
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ. 
2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις,  δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης ή σε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία  
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) 
του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δηλαδή ως προς τις 
υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  στις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

• είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  επιμελητήριο ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση, δηλαδή δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν.  2190/1920,  όπως εκάστοτε  ισχύει,  ή ειδική εκκαθάριση του ν.  1892/1990 (ΦΕΚ  
101/Α΄/1990), όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης  
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες  
καταστάσεις που προβλέπονται από τη χώρα εγκατάστασής τους.

2 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986), 
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όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι:
 αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
 παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού
 συμμετέχουν σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού

3 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι:
 δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση του δημοσίου
 δεν  τελούν  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  με  βάση  αμετάκλητη  απόφαση  του 
Υπουργείου Ανάπτυξης
 δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας

4 Εφόσον  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  συμμετέχουν  στον  παρόντα  διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπό 
τους, οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Διευκρινίζεται  ότι  η  απαιτούμενη κατά  τα  ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται  από το 
συμμετέχοντα .

Γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά

Για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
τους Έλληνες πολίτες. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
 αν πρόκειται για Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (στο εξής Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμη εταιρία (στο 

εξής Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμη Εταιρία (στο εξής Ε.Ε.) από τους διαχειριστές.
  αν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία (στο εξής Α.Ε.)  από τον Πρόεδρο ή από το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο.
Προς  απόδειξη  των  ανωτέρω  ιδιοτήτων  και  της  εξουσίας  έκδοσης  παραστατικού 

εκπροσώπησης απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι νομιμοποιητικών εγγράφων:
Προς  απόδειξη  της  ιδιότητας  του  διαχειριστή,  του  προέδρου  και  του  διευθύνοντα 

συμβούλου απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:
Α)  Αν το νομικό πρόσωπο έχει  τη μορφή της Α.Ε. και  της Ε.Π.Ε.,  τότε οι  υπεύθυνες 

δηλώσεις  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  με  ΦΕΚ  εκπροσώπησης  της  εταιρίας  στο  οποίο 
αναγράφονται τα ονόματα του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου.

Β) Αν το νομικό πρόσωπο έχει τη μορφή προσωπικής εταιρίας, δηλαδή Ο.Ε. & Ε.Ε.  ,   τότε 
οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  θα  πρέπει  συνοδεύονται  με  επίσημο  αντίγραφο  ή  επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο  του  συμφωνητικού  σύστασης  της  εταιρίας  (καταστατικό)  στο  οποίο 
αναγράφεται το όνομα του διαχειριστή.
Δ. Νομικά πρόσωπα αλλοδαπά

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
τους αλλοδαπούς. Όσον αφορά στα πρόσωπα που υποχρεούνται να υπογράφουν τις υπεύθυνες 
δηλώσεις  και  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα,  επισημαίνεται  πως  ανάλογα  με  τη  μορφή  τους 
απαιτείται η προσκόμιση ανάλογων εγγράφων με εκείνων που αναφέρονται πιο πάνω για τα 
ημεδαπά νομικά πρόσωπα, τα οποία βέβαια θα πρέπει να προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας 
της έδρας ή λειτουργίας τους. Από τα έγγραφα αυτά θα πρέπει  να αποδεικνύεται  η νόμιμη 
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο 
σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται ανωτέρω για τα 
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ημεδαπά νομικά πρόσωπα.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 

αντικαθίσταται,  εφόσον  πρόκειται  για  διαγωνισμό  με  προϋπολογισθείσα  αξία  κατώτερη  των 
προβλεπόμενων ορίων της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007, από 
υπεύθυνη  δήλωση του  νόμιμου  εκπροσώπου  του  υποψήφιου  αναδόχου  που  γίνεται  ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης από την οποία 
προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο υποψήφιος ανάδοχος πληροί το 
σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

Ε. Συνεταιρισμοί
Για τους ημεδαπούς συνεταιρισμούς απαιτείται  η προσκόμιση των ίδιων δικαιολογητικών 

που απαιτούνται για τους Έλληνες πολίτες, ενώ για τους αλλοδαπούς όσα απαιτούνται για τους 
αλλοδαπούς υποψήφιους αναδόχους.

Επισημαίνεται πως οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

ΣΤ. Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι  ενώσεις  προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τον κάθε αναδόχου που συμμετέχει στην ένωση.
Επίσης, οι ενώσεις αυτές οφείλουν να καταθέσουν δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, 

νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το 
αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες,  ο εκπρόσωπος της ένωσης 
έναντι της αναθέτουσας αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

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

Αν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται 
να αντικατασταθούν, εφόσον πρόκειται  για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη 
των προβλεπόμενων ορίων της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007, 
από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης (άρθρο 6 παράγραφος 3 του ΠΔ 118/2007). 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα  έγγραφα  και  ότι  δε  συντρέχουν  στο  συγκεκριμένο  πρόσωπο  οι  ως  άνω 
περιγραφόμενες νομικές καταστάσεις.

Επισημαίνεται πως τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας θα πρέπει  
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι:
 Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός 30 ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 
ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250/2014, άρθρο 1)

 Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης, 
σε  πρωτότυπη  μορφή  ή  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτότυπων 
εγγράφων  που  εκδόθηκαν  από  τις  υπηρεσίες  ή  τους  φορείς  αυτούς  ή  των 
ακριβών αντιγράφων τους.

 Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά 
δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Άρθρο 11. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι  προσφορές  ισχύουν και  δεσμεύουν τους προσφέροντες για  εκατόν είκοσι 

(120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 
13 παράγραφος 1 του  ΠΔ 118/2007).

Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 13 παράγραφος 2 του ΠΔ 118/2007). 

Οι Υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά 
τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. 

Άρθρο 12. Τρόπος σύνταξης προσφορών
1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  ή  αποστέλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους,  στην 
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Το ένα από τα 
αντίγραφα  αυτά  ορίζεται  ως  πρωτότυπο  και  σε  κάθε  σελίδα  αυτού  πρέπει  να 
αναγράφεται  ευκρινώς  η  λέξη  «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  Η  κάθε  σελίδα  θα  πρέπει  να 
μονογράφεται  από  τον  υποψήφιο  ανάδοχο  και  να  φέρει  συνεχή  αρίθμηση.  Το 
περιεχόμενο  του  πρωτοτύπου  είναι  επικρατέστερο  από  κάθε  αντίγραφο  της 
προσφοράς. 
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

− Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
− Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
− Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
− Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
− Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, δ/νση, τηλ, φαξ, e-mail).  

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

3.1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, πρωτότυπα και αντίγραφα, τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2.  Τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  πρωτότυπα  και  αντίγραφα, 
τοποθετούνται  σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο,  με την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

3.3. Τα οικονομικά στοιχεία, πρωτότυπα και αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω 
του  μεγάλου  όγκου  τους  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά 
συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4.  Όλα τα έγγραφα και  τα στοιχεία  του διαγωνισμού  και  όλα  τα έγγραφα και  τα 
στοιχεία  του  φακέλου  προσφοράς  θα  πρέπει  να  είναι  συνταγμένα  ή  επίσημα 
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους 
οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και που μπορεί να 
είναι στην αγγλική γλώσσα. 
5. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται  να προσκομίσει  όλα τα ζητούμενα στοιχεία 
σύμφωνα  με  τις  κατά  περίπτωση  οδηγίες.  Παραπομπές  σε  έγγραφα  επιτρέπονται 
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εφόσον  αυτά  προσαρτώνται  στην  προσφορά  και  εφόσον  δίνεται  ο  συγκεκριμένος 
αριθμός παραγράφου και σελίδας. 
6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή 
την  απόκλιση  των  υπηρεσιών  σε  σχέση  με  τις  αντίστοιχες  προδιαγραφές  της 
διακήρυξης. 
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η 
τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της 
διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της επιτροπής, 
περιλαμβάνει  γενικές και  ασαφείς  απαντήσεις  θα αποκλείεται  από τη συνέχεια της 
αξιολόγησης. 
8. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη του 
χρόνου κατάθεσης  των  προσφορών τους  δε γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες.  Διευκρινίσεις  δίδονται  μόνον  επί  νομίμως  υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του 
είτε  ύστερα  από  έγγραφο  της  υπηρεσίας  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  του 
συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με 
τα παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη μόνο εκείνες  που αναφέρονται  στα σημεία που 
ζητήθηκαν. 
9. Ο συμμετέχων εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα ένσταση κατά της διακήρυξης 
του διαγωνισμού ή εφόσον την έχει ασκήσει αλλά αυτή απορρίφθηκε, θεωρείται ότι 
αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  δε 
δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 
εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.
10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11. Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει  στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει  να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, και τίθεται στην κρίση της 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Άρθρο 13. Περιεχόμενα υποφακέλων

Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής
Στο  φάκελο  που  τιτλοφορείται  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  πρέπει  να 

περιλαμβάνονται,  επί  ποινή  απόρριψης,  όλα  εκείνα  τα  δικαιολογητικά  που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης.

Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
 Στο φάκελο που τιτλοφορείται «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνονται:

 Το cd   της Τεχνικής προσφοράς  , καθώς και η Τεχνική Περιγραφή, 
όπως προκύπτει από την εκτύπωση του  cd, στην οποία αφενός 
θα  αναγράφονται  τα  είδη  για  τα  οποία  θέλει  ο  υποψήφιος 
προμηθευτής  να  υποβάλλει  προσφορά  και  αφετέρου  θα 
περιγράφονται  όλα  τα  τεχνικά  τους  στοιχεία  σύμφωνα  με  τις 
τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς τιμές. 

 πίνακας συμμόρφωσης συμπληρωμένος
 υλικό  τεκμηρίωσης  που  οφείλει  να  καταθέσει  ο  συμμετέχων,  όπως 

προσπέκτους,  έγγραφα  κατασκευαστικών  εταιριών,  εγχειρίδια,  τεχνικά 
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φυλλάδια, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, μελέτες,CE,ISO, κλπ, από τα οποία 
θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.  Σε περίπτωση 
που  ο  υποψήφιος  προμηθευτής  υποβάλει  δείγματα,  αυτά  μπορούν  να 
αποσταλούν  στο  γραφείο  πρωτοκόλλου  της  αναθέτουσας  αρχής  με 
οποιοδήποτε  τρόπο  και  να  παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  με  τις  εξής 
προϋποθέσεις (άρθρο 11παρ. 3 και 4 π.δ. 118-2007) : α) ότι θα περιέλθουν 
στην υπηρεσία το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  β)  ότι  φωτοτυπία  του 
αποδεικτικού αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς.  Στη συσκευασία θα πρέπει  να είναι  γραμμένη υποχρεωτικά η 
ένδειξη  «ΔΕΙΓΜΑ»,   ο  αριθμός της  διακήρυξης  καθώς και  τα στοιχεία  του 
υποψήφιου προμηθευτή.  Μαζί με τα δείγματα θα κατατίθεται και το σχετικό 
αποδεικτικό αποστολής. Επισημαίνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης δύναται 
να  ζητήσει  δείγματα  σε  τόπο  και  χρόνο  που  θα  καθοριστεί  απ’  αυτήν 
προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  ανταπόκριση  των  προσφερόμενων  ειδών 
προς την τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου

 Στην ενότητα αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις 
που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 1, 2 και 3 του Π.Δ. 118/07.

  Ο προσφέρων υποχρεούται να δηλώσει  την χώρα καταγωγής του τελικού 
προϊόντος που προσφέρει.  

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

 Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική 
τους επιχειρηματική μονάδα, στην τεχνική τους προσφορά πρέπει να δηλώσουν την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον 
τόπο εγκατάστασής της.  Επίσης,  στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και 
υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή  του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά 
τη  μονάδα  κατασκευής  του  τελικού  προϊόντος  και  ότι  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της 
επιχείρησης  αυτής   έχει  αποδεχθεί  έναντί  τους  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 
αποδοχή

Φάκελος οικονομικής προσφοράς
Τα  οικονομικά  στοιχεία,  πρωτότυπα  και  αντίγραφα,  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο,  επίσης  μέσα στον κυρίως φάκελο με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  Ο  σφραγισμένος  φάκελος  με  τον  τίτλο  «Οικονομική 
Προσφορά» πρέπει  να περιλαμβάνει  το  cd της  οικονομικής  προσφοράς,  καθώς και 
συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς, όπως προκύπτει  από την εκτύπωση 
του  cd.  Οι  προσφερόμενες  τιμές  περιλαμβάνουν  το  σύνολο  των  επιβαρύνσεων:  το 
κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα 
μεταφοράς, και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι 
δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ
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Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη 
τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών του άρθρου 
24 του ν. 3846/2010. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο 
του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14. 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 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, με 
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισμένο  φάκελο,  τα  παρακάτω  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 
παρ.6 του Π.Δ.118/2007. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας θα 
πρέπει να φέρει τις ενδείξεις: 
ΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ   ΤΗΝ  ΑΝΟΙΧΤΗ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με αριθμ. διακ. 2016-
007/Δ
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

α) Έλληνες πολίτες.
1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  έκδοσης  του  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:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου, 
• απάτη,  κατά την  έννοια  του άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,    
• 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,  η  οποία ενσωματώθηκε  με το  Ν.  2331/1995 και  τροποποιήθηκε  με το  Ν. 
3424/2005,
 για κάποιο από τα αδικήματα  του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
 για  κάποιο   από  τα αδικήματα της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της 
εκβίασης,  της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. 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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3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται  από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς 
τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής 
τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με 
βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένοι,  από  την  οποία  και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
4. 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  αρμόδια  αρχή  του 
Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

β) Αλλοδαποί
1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου, ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν  από 
την κοινοποίηση της 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, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην περίπτωση (α) παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου.
2. Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει  ότι  δεν τελούν σε κάποια από τις  
καταστάσεις της περίπτωσης (α) παρ. 2  ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι  
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (α) παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
2. 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.

γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1. Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  (α)  και  (β)  του  παρόντος  άρθρου, 
αντίστοιχα.
2. 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 υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική  εκκαθάριση  του  Ν.  1892/1990  (A΄101),όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  άλλες  ανάλογες 
καταστάσεις  (μόνο  για  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).
3. Ειδικότερα,  τα  ανωτέρω  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  προσκομίζουν  για  τους 
διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις  των  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΣ 
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω  πρόσωπα  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική 

19

ΑΔΑ: 7ΒΖΟ46906Ι-ΝΑΔ



απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 
της περίπτωσης (γ) παρ. 2 του ιδίου άρθρου, 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  A.E.,  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.
5. 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 στον διαγωνισμό επιχείρησης.

δ) Συνεταιρισμοί:
1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την 
κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήματα της περίπτωσης (α) παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
2. Τα  δικαιολογητικά  των  παρ.  (2)  και  (3)  της  περίπτωσης  (α) του  παρόντος  άρθρου, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της παρ. (2) της περίπτωσης (β) του 
ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της παρ. (2) 
της περίπτωσης (γ) του ιδίου άρθρου.
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα  παραπάνω κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  αναδόχου  που  συμμετέχει  στην 
Ένωση.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
 Εφόσον  πρόκειται  για  διαγωνισμό  με  προϋπολογισθείσα  αξία  ίση  ή  ανώτερη  των 
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.118/2007, από ένορκη 
βεβαίωση  του  υπόχρεου  προς  υποβολή  του  δικαιολογητικού.  Εάν  στη  χώρα  αυτή  δεν 
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία 
είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος.
 Εφόσον  πρόκειται  για  διαγωνισμό  με  προϋπολογισθείσα  αξία  κατώτερη  των 
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.118/2007, από υπεύθυνη 
δήλωση  του  αναδόχου,  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή 
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 
δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 
και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε  από  όλους  τους  προμηθευτές  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους 
εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να 
προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της  ένωσης 
προμηθευτών.
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2.  Με  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κάθε  μέλος  της  ένωσης  ευθύνεται  εις  ολόκληρο.  Σε 
περίπτωση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  της  προμήθειας,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 
της  ένωσης  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  της  ένωσης  κατά  τον  χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν  η  παραπάνω  ανικανότητα  προκύψει  κατά  τον  χρόνο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 
τους ίδιους όρους.
Τα  υπόλοιπα  μέλη  της  ένωσης  και  στις  δύο  περιπτώσεις  μπορούν  να  προτείνουν 
αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη 
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Όλα  τα  σχετικά  με  τον  διαγωνισμό  δικαιολογητικά  πρέπει  να  κατατίθενται  επί  ποινή 
απόρριψης,  σε  πρωτότυπη  μορφή  ή  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτότυπων 
εγγράφων  που  εκδόθηκαν  από  τις  υπηρεσίες  ή  τους  φορείς  αυτούς  ή  των  ακριβών 
αντιγράφων τους. 
Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα υποβολή  των ανωτέρω δικαιολογητικών  του  παρόντος 
άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου από το διαγωνισμό.

Άρθρο 15. Τιμές προσφορών - νόμισμα
1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Προσφορές που δε δίνουν τις 
τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από το Φ.Π.Α.
3. Η τιμή της προσφοράς  δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου 
ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, 
οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 
υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 
 
Άρθρο 16. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που ορίζεται 
στην  παρούσα  διακήρυξη  από  την  επιτροπή  που  θα  οριστεί  με  Πράξη  Δ/ΤΗ  του 
Νοσοκομείου,  ενιαία,  δηλαδή  χωρίς  διάκριση  σταδίων  (δικαιολογητικά συμμετοχής, 
τεχνική και οικονομική προσφορά ταυτόχρονα)
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται  την  ίδια  ημέρα και  αν  δεν  επαρκέσει  ο  χρόνος  σε 
επόμενη συνεδρίαση.

Η  Επιτροπή αριθμεί,  αποσφραγίζει  τους   φακέλους  των  προσφορών  και 
μονογράφει ανά φύλλο το περιεχόμενό τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών 
η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, 
δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της παρούσας. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει  τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  τις τεχνικές 
προσφορές  και  αξιολογεί  τις  οικονομικές  προσφορές.  Ακολούθως,  συντάσσει  το 
σχετικό πρακτικό με τις παρατηρήσεις της και την πρότασή της για την κατακύρωση 
του  διαγωνισμού  στον  υποψήφιο  αναδόχου  που  είχε  καταθέσει  πλήρη  φάκελο 
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δικαιολογητικών,  η  τεχνική  του  προσφορά  ήταν  σύμφωνη  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές και η οικονομική του προσφορά ήταν η χαμηλότερη. Το πρακτικό θα 
κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση 
του πρακτικού από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου και η ενημέρωση των συμμετεχόντων επί 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει  διευκρινίσεις  από  τους 
διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 

Προσφορά που είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή είναι  υπό αίρεση, 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη,  μετά από προηγούμενη,  αιτιολογημένη γνωμοδότηση 
της επιτροπής διαγωνισμού & αξιολόγησης των προσφορών. 

Ως  απαράδεκτες  απορρίπτονται  επίσης  οι  προσφορές  που  παρουσιάζουν 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση 
για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη 
διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων, οργάνου. 

Επισημαίνεται πως οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά από 
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Προσοχή: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια 
επιτροπή και οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η εξέταση των 
προσφορών των υπόλοιπων συμμετεχόντων γίνεται από τον ενδιαφερόμενο χωρίς την 
απομάκρυνσή του από το χώρο της αναθέτουσας αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η 
φωτοαντιγραφή.  

Άρθρο 17. Αξιολόγηση προσφορών
Κριτήριο  για  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  είναι  η 

χαμηλότερη τιμή και η κατακύρωση γίνεται τελικά στον αναδόχου με τη χαμηλότερη 
τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 
βάση τους όρους της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Η τιμή για την προμήθεια θα δίνεται χωρίς το ΦΠΑ, το οποίο και βαρύνει το 
νοσοκομείο. Αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται 
ρητά.

Άρθρο 18. Κατακύρωση του διαγωνισμού
Η  κατακύρωση  γίνεται  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  ύστερα  από 

γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  επιτροπής.  Η  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  του 
διαγωνισμού  γίνεται  εγγράφως  προς  τον  επιλεγέντα  από  την  αναθέτουσα  αρχή 
συμμετέχοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. 
 

Άρθρο 19. Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 

επιλεγέντα  από  την  αναθέτουσα  αρχή  συμμετέχοντα.  Μετά  την  ανακοίνωση  της 
κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 
& 24 του ΠΔ 118/2007. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί  
με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή. 

Η σύμβαση που θα προκύψει θα μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας, εφόσον υπογραφεί σύμβαση από κεντρικό 

22

ΑΔΑ: 7ΒΖΟ46906Ι-ΝΑΔ



φορέα (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ.Υ.Πε.)  Στη περίπτωση αυτή, της 
λύσης  της  παρούσης σύμβασης,  ουδεμία  ευθύνη  έχει  το  Νοσοκομείο  έναντι  του 
αναδόχου για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης.

Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών.
 

Άρθρο 20. Διοικητικές προσφυγές – ένδικα μέσα 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. 

Άρθρο 21. Εγγυήσεις
Εγγυητική  συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Ο  ανάδοχος  όμως  οφείλει  κατά  την 

υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  να  προσκομίσει  εγγυητική  επιστολή  καλής 
εκτέλεσης. Το ύψος της θα ισούται με το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα ΙΙ, επιστρέφεται μετά τη λήξη της ισχύος της 
σύμβασης  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 
συμβαλλομένους. 

Στην περίπτωση που ανάδοχος αναδεικνύεται ένωση αναδόχων ή κοινοπραξία, 
η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  περιλαμβάνει  και  τον  όρο  ότι  καλύπτει  τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
 Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη αυτή εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα,  σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του 
Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  νόμο  2513/1997  και 
έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις 
που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 
του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007). 

Άρθρο 22. Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 
Η τιμολόγηση θα γίνεται στο Νοσοκομείο για το μέρος της ποσότητας που θα 

παραδίδεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία, 
καθώς και σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή ισχύουν τα  όσα αναφέρονται στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:
1. Ο φόρος (4%) επί του φορολογητέου ποσού
2. 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω 
κρατήσεων πλην του φόρου) 
3. 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15-09-
2011)
- Χαρτόσημο 3% επί του συνόλου των προαναφερόμενων κρατήσεων  
- 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου
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Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»   
Όλες  οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων 

δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο 
πληρωμής. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / 
δικαιολογητικά.  Από  κάθε  τιμολόγιο  του  ανάδοχου  θα  γίνονται  όλες  οι  νόμιμες 
κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των 
αρμόδιων Υπουργείων.  
 

 Άρθρο 23. Σύμβαση 
Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  υπογράφεται  και  από  τα  δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη.  Δε  χωρεί  οποιαδήποτε  διαπραγμάτευση  στο  κείμενο  της  σύμβασης  που 
επισυνάπτεται  στη  διακήρυξη  αυτή,  ούτε  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  τροποποίηση  ή 
συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα 
εξής: 

− Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 
− Τα συμβαλλόμενα μέρη 
− Η προμήθεια που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης 
− Την τιμή
− Τον τόπο, τρόπο και χρόνο της υλοποίησης της σύμβασης
− Τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
− Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
− Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
− Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
− Τον τόπο και χρόνο πληρωμής 

Το  κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση με απόφαση 
του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 24. Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις 
Ο ανάδοχος δε δικαιούται  να μεταβιβάσει  ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 

αυτής ή τις εξ’ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 
αναθέτουσας αρχής. 

Κατ’  εξαίρεση  ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  εκχωρήσει,  χωρίς  έγκριση,  τις 
απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, 
με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα. 
 
Άρθρο 25. Υποχρεώσεις ασφάλισης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να λαμβάνει  κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 
βλάβη  προσώπων,  πραγμάτων  ή  εγκαταστάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής,  του 
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που 
είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας, εφ’ 
όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 
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 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  και  να  διατηρεί  ασφαλισμένο  το 
προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’  όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης.  

Άρθρο 26. Εμπιστευτικότητα 
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος 

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

Σε  περίπτωση  αθέτησης  από  τον  ανάδοχο  της  ως  άνω  υποχρέωσής  του,  η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την 
παύση  κοινοποίησης  των  εμπιστευτικών  πληροφοριών  και  την  παράλειψή  της  στο 
μέλλον. 

Ο ανάδοχος  δε  δύναται  να προβαίνει  σε  δημόσιες  δηλώσεις  σχετικά  με την 
προμήθεια  χωρίς  την  προηγούμενη  συναίνεση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ούτε  να 
συμμετέχει  σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις  του απέναντι  στην 
αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
της συναίνεση. 
 

Άρθρο 27. Εφαρμοστέο δίκαιο
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.  Σε περίπτωση διαφορών 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή με 
αφορμή  αυτή,  η  αναθέτουσα  αρχή  και  ο  ανάδοχος  καταβάλλουν  κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι 
δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. 
                      

  
O ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ
MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
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ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα1).................................

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

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 

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

πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

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

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

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

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

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

(διεύθυνση) ...................

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

(διεύθυνση) ...................

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

(διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / 

κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος 

σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα 
οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
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Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα 

έγγραφα της σύμβασης8)

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

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

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 
25 του πδ 118/2007.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με 
βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος 
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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