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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε Αξηζκ. 2015-013/Π
ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ γηα ηελ πξνκήζεηα
«ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ»
Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο

Υακειφηεξε ηηκή

Υξφλνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ

Ζκεξνκελία: 5-07-2016
Ζκέξα: ΣΡΗΣΖ
Ώξα: 11.00 π.κ.

Καηαιεθηηθφο ρξφλνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ γηα
ηνλ Γηαγσληζκφ

Ζκεξνκελία: 4-07-2016
Ζκέξα: ΓΔΤΣΔΡΑ
Ώξα: 14.00 κ.κ.

Σφπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ «ΑΓΗΟ
ΠΑΤΛΟ» (θηήξην Γηνίθεζεο)

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο

50.000€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ)

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ

ΚΧΓΗΚΟ CPV
ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ
ΚΡΑΣΖΖ ΠΟΟΣΟΤ 2%
(Άξζξν 3 λ. 3580/2007)

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

33162100-4
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ
λφκηκεο θξαηήζεηο.
Καηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ
παξαθξαηείηαη ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο
πνζνζηφ 2% ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3580/2007 θαη
ηε ΓΤ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17.03.2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ
Β‟/24.03.2009).
Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηαη ν
πξνβιεπφκελνο απφ ηνλ Ν. 2198/94 θαη ηνλ Ν. 4172/2013,
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ, θφξνο
εηζνδήκαηνο.

Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο – παξαιαβήο

χκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ

Διάρηζηε πνζφηεηα ηκεκαηηθήο παξαιαβήο

χκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ζηνλ Διιεληθφ Σχπν

10-6-2016

-1-

16PROC004556147 2016-06-09

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 2015-013/Π
Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαιάβεη ηελ
πξνκήζεηα «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ»,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ θαη κεδέλ ιεπηψλ (50.000€ ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
Κεθάιαην Γ‟ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο,
έρνληαο ιάβεη ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1.1. Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) « Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
φξγαλα».
1.2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α‟
81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
1.3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 1.4. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο
Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη
ζήκεξα.
1.4. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α‟ 204/19-71974).
1.5. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/α/22-3-94) άξζξν 24 « Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
1.6. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 « Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.7. Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323 / 95 (Φ.Δ.Κ.145 /Α/95)« Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο».
1.8. Σνπ Ν. 2522/97 (Φ.Δ.Κ. 178/Α/97) « Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ , Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/ 665 Δ.Ο.Κ.».
1.9. Σν Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ
κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΔΚ Α‟ 66 /11-4-1996), φπσο ηζρχεη κεηά θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 8 Ν. 3310/2005 θαη
ην άξζξν 8 Ν. 3414/2005.
1.10. Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007).
1.11. Σνπ Ν. 2690/99 πεξί θπξψζεσο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
1.13. Σνπ Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/2003 ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία
2000/35/29–6–2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο».
1.14. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ
Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 68 /20-3-2007).
1.15. Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α‟ 202/19-8-2005) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ
αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν 35.
1.16. Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΔΚ Α‟
139/27.6.97)ΝΔΟ ΝΟΜΟ
1.17. Σνπ Ν. 3886/2010 «Γηθ. πξνζηαζία θαηά ηελ ζχλαμε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (ΦΔΚ Α173/30.9.10).
1.18. Ν.3863/2010 (ΦΔΚ 115/η.Α‟/15-07-2010) Ν, 3886/2010 (ΦΔΚ 173/η.Α‟/30-09-2010
Ν, 3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α‟/2-3-2011) ,3846/2010(ΦΔΚ66/Α/11-05-2010
1.19. To N. 4013/2012, N.4038/2012(ΦΔΚηεπρ. Α΄14/02-2012)Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 202-2015.
1.20. Σν ΠΓ 113/2010 πεξί Αλάιεςεο Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο
1.21. Σνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα- Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992
2. Σηο απνθάζεηο:
2.1. Σελ κε αξηζ. 18130/11-7-2007 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο «Καζνξηζκφο εκεξεζίσλ θαη
εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ(πξψελ επαξρηαθψλ), εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ
(πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο
δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Β‟ 1226/17-7-2007).
2.2. Σελ κε αξηζ. ΓΤ7/2351/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο
πξνο ηελ Οδεγία 90/385/ΔΟΚ/20-6-90 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ζηα Δλεξγά
Δκθπηεχζηκα Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» (ΦΔΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΔΚ 703/Β/19-9-94).
2.3. Σελ κε αξηζ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο
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πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά
Πξνηφληα» (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94, ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 757/Β/10-10-94).
2.4. Ζ ππ. αξίζκ. 6311/29-11-2013 ΚΤΑ (ΦΔΚ 390/η.Β΄/19-2-2014) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ΠΠΤΦΤ 2013
2.5. Σν ππ΄αξηζκ. 321/9-1-2015 έγγξαθν ηεο 4εο ΤΠΔ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε ζέκα «Καηαγξαθή
ζπκβάζεσλ Κέληξσλ Τγείαο».
2.6 Σν ππ. αξίζκ. 5291/23-10-2014 δηαβηβαζηηθφ ζεκείσκα ηεο Δπηηξνπήο πξνκεζεηψλ πγείαο (Απφζπαζκα
πξαθηηθνχ ηεο ππ΄αξηζκ. 49/2-10-2014 (ζέκα 10ν) πλεδξίαζεο ηεο Δ.Π.Τ ζρεηηθά κε ηελ «Σξνπνπνίεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο έηνπο 2013»)
εο
2.7. Ζ ππ΄αξηζκ. 1159/11-11-2014 (ΑΓΑ: 7ΥΕΟΡ1Ο-ΘΖ3) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 4 Τ.ΠΔ Μαθεδνλίαο
θαη Θξάθεο, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ Φνξέσλ Γηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΤΦΤ 2013
2.8. Σν ππ΄αξηζκ. 31-5-2016 έγγξαθν ηεο 4εο ΤΠΔ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ην
Απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο ππ΄αξηζκ. 78/23-3-2016/30-32016 (ζέκα 2ν) πλεδξίαζεο ηεο Δ.Π.Τ ζρεηηθά κε ηελ
«Έγθξηζε ηεξεζείζεο δηαδηθαζίαο επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Φνξέσλ Τγείαο ΠΠΤΤ 2013
(ΔΗΡΑ 20)».
2.9. Σελ ππ‟ αξηζκ. Β14/27ε ΤΝ/25-11-2015 (ΑΓΑ:6ΡΟ346906Η-ΔΔ1) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ
2.10 Σελ Απφθαζε Γηνηθεηή αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ:ΧΘΦΘ46906I-5ΑΦ.θαη α/α 603
ΜΔΡΟ Α‟
ΆΡΘΡΟ 1Ο ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
1. Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο
2. Φνξέαο Γηελέξγεηαο – Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «ΑΓΗΟ
ΠΑΤΛΟ». Γηεχζπλζε έδξαο, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Δζληθήο Αληίζηαζεο 161, Σ.Κ. 55134 Σειέθσλν 2313304461,
fax 2313304452.
3. Ζ δαπάλε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ Κ.Α.Δ. 1311
4. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 5-07-2016, εκέξα ΣΡΗΣΖ θαη ψξα 11:00 π.κ. θαη ηφπνο ην
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δζληθήο Αληίζηαζεο 161, 55134, Θεζζαινλίθε, Κηίξην Γηνίθεζεο).
5. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ,
δειαδή κέρξη ηελ 4-07-2016, εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ψξα 14.00 κ.κ.
6. Αληίγξαθν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.agpavlos.gr.
7. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην
γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη θαηά ηηο ψξεο 11:00 κε 13:00 θαη ζην
ηειέθσλν 2313304461.
8. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο .
9. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχζεθε ζηνλ ΖΜΔΡΖΗΟ ειιεληθφ ηχπν ζηηο 10-6-2016 ζηελ εκεξήζηα
ηνπηθή Δθεκεξίδα Ννκνχ Θεζζαινλίθεο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ».
ΆΡΘΡΟ 2ν ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ, ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ – ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηελ δηαθήξπμε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ καο.
Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο http://www.agpavlos.gr γίλεηαη ε δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο.
ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο
άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο
πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15.
παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ.118/07.
Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη.
Θα απνζηαιεί έγγξαθε απάληεζε ζρεηηθά κε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα
δεηεζνχλ θαη ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο (fax ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αλαθέξνληαο ην ζέκα θαη ηνλ αξηζκφ
ηεο Γηαθήξπμεο) εληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο δηαζηήκαηνο θαη εθφζνλ έρνπλ παξαζρεζεί έγθαηξα θαη έγθπξα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο (Fax, e-mail). Ζ απνζηνιή ηεο έγγξαθεο απάληεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6)
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
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Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ θνξέα δηελέξγεηαο, ζα θαηαηίζεληαη ζην
Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Φνξέα Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Θεζζαινλίθεο «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» θαη ζα ελεκεξψλεηαη ακέζσο ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Οη δηεπθξηλίζεηο ζα εθδίδνληαη κε απφθαζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο κεηά ζρεηηθφ πξαθηηθφ – εηζήγεζε επί ησλ
δηεπθξηλίζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαιάβεη ηελ
πξνκήζεηα «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ»
Αλαθέξεηαη φηη απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο –
ηξνπνπνηήζεηο.
Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο
νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο.
Ο θνξέαο δηελέξγεηαο, αλ θαη θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ
ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ζειίδεο, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα,
πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ Web site.
Οη παξερφκελεο απφ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο
δηαθήξπμεο.
Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ
ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο http://www.agpavlos.gr γίλεηαη ε δηάζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, θαζψο
θαη ησλ αξρείσλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηα εμήο: ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ
πξνκεζεπηή πνπ νλνκάδεηαη Manual Πξνκεζεπηή.doc θαη πνπ είλαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ λα δηαβαζηεί πξηλ ν πξνκεζεπηήο
πξνβεί ζηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο ηα αξρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ηε δηαθήξπμε ηνπ
Γηαγσληζκνχ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπληαρζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ε USB) ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή
πξνζθνξά κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην
Manual Πξνκεζεπηή doc.
Σα πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη απφ ηε κε νξζή δεκηνπξγία ησλ πξνζθνξψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(CD ε USB) (Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά) απφ ηηο Δηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα
ιχλνληαη κέζα ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηθνηλσλίαο καο.
ε πεξίπησζε πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 5 εκεξψλ παξέιζεη ρσξίο αληηθαηάζηαζε ησλ CD, ε πξνζθνξά ηεο
εηαηξείαο δελ ζα αμηνινγείηαη.
ΆΡΘΡΟ 3ν ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ:
(α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ αζθνχλ εκπνξηθή ή
βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο.
(β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη
ζην Άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007.
(γ) Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ.
Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ
εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ
θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007,
Σα σο άλσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην
λφκν 2513/1997 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξ. 4 Π.Γ. 60/2007).
ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο “πξνκεζεπηήο” αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηα
(α), (β)
θαη (γ) θαηεγνξίεο.
Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα
πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη -εθφζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο- λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ έλσζε
ζηελ πεξίπησζε απηή ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη.
ν

ΆΡΘΡΟ 4 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνξξίςεσο, θαη κε ηε
ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά. Κάζε δηθαηνινγεηηθφ ζα πξέπεη λα θέξεη ζηελ άλσ δεμηά
γσλία ηνλ Αχμνληα Αξηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζην παξψλ άξζξν :
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Α. Φπζηθά πξφζσπα, εκεδαπνί – αιινδαπνί
α.α
1.
2.
3.1.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δη‟ αληηπξνζψπσλ. (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ
Π.Γ. 118/2007).
ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΧΔΗ

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,

Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο.

Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε:
1.
γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε 1 ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ π.δ. 118-2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ.
60/2007, ήηνη:
 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).
 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).
 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48).
 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο
91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
(EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305).
2.
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο,
δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο
3.
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: ε θάπνηα απφ
ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007
θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ
πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ
πξνζθέξνληνο.
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ
ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. 2 ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 π.δ. 118/2007, δειαδή φηη δελ ηεινχλ
ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία
έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο
θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).

Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη:
α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη
β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ
ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.
118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε
επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαη επίζεο,
φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαζψο
θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε
ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.
 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο
θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, , ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη:
 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή
ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ
 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
 Όηη ε επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη
ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα,
 Όηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη
απφ ηελ Τπεξεζία.
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα
δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ.
118/2007.
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα
δειψλεηαη φηη:
1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
2.
Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ
νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.
3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ηελ πξνθεξπζζφκελε πξνκήζεηα.
4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο.
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα
δειψλεηαη:
1. Σν ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο.
2. Οη ππεξγνιάβνη ζηνπο νπνίνπο ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ηκήκα ηεο
ζχκβαζεο
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ησλ
παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ παξαπάλσ αλάζεζε.

Β. Νομικά πρόζωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
α.α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ
Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ
Α. Φπζηθά πξφζσπα εκεδαπνί – αιινδαπνί.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο
δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο
Α.Δ.
Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο
εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκέλα:
2Α. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.):
 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο
 ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο
 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο
απηνχ.
 Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά
2Β. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.):
πκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε
ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.
Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
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2Γ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα:
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 2Α ή 2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο
έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε
εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο.
ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ
εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν.
Γ. πλεηαηξηζκνί
α.α
1.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ
Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α θαη Β.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη :
 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ.

Γ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
α.α
1.

2.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
έλσζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.
Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ
δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί
ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην
πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη.

Ε. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν 4250/26-03-2013 (απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ
δεκνζίνπ) ζα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα
δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ»
Δπηζεκάλζεηο :
α) Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή
απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
β) ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ
δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.
ΆΡΘΡΟ 5ν ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζ‟ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (ΦΔΚ A‟ 290), νθείιεη λα ππνβάιεη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά (Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο,
παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Σν αξκφδην φξγαλν
πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ζε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε,
θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007) :
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα:
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο
98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1),
β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE
C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L
358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2),
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48),
δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο
28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄
305),
ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
Τπφρξενη πξνζθφκηζεο Απνζπάζκαηνο Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, νη δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ (Α.Δ.) θαη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
2. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
3. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο ν
ππνςήθηνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην
απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ.
4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην νπνίν ζα
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο.
5. Οη ζπλεηαηξηζκνί, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
- Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεί έλσζε/θνηλνπξαμία ππνςεθίσλ
αλαδφρσλ πνπ ππέβαιιαλ θνηλή πξνζθνξά, πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ
ζεκείσλ 1 έσο θαη 9 γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.
Δπηζεκαίλεηαη φηη :
- Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
- Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληα
απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
- ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή
δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ, κε
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε
ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηάζηαζε.
Ζ κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο αλσηέξσ απαηηήζεηο ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
ΆΡΘΡΟ 6ν Τπνβνιή Πξνζθνξψλ
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηνπο
κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη
ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν ζην γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» ,
φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη, κέρξη ηελ 4-07-2016 εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ψξα 14.00 κ.κ. ή εθφζνλ απνζηέιινληαη ζα
πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζην γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ», φπνπ ζα
παξαιακβάλνληαη, κέρξη ηελ 4-07-2016 εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ψξα 14:00 κ.κ.
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλεο ζε έλα εληαίν ζχλνιν (θάθειν ή
ζπζθεπαζία) πνπ ζα θέξεη εμσηεξηθά ηελ έλδεημε: ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ κε αξηζκ.
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δηαθ. 2015-013/Π Θα απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) επηκέξνπο αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηελ έλδεημε
εμσηεξηθά ζε θάζε έλα αληίζηνηρα : α) θάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, β) Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη γ)
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.
1. Να ζεκεησζεί φηη νη ελδηαθεξφκελνη ζε θάζε θάθειφ ηνπο (δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ, εθηφο απφ ηα πξσηφηππα έγγξαθα θαη έλα αληίηππν απηψλ.
2. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε
ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθηαζαλ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο.
Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ ψξαο, ζεσξνχληαη σο αληηπξνζθνξέο θαη δελ
ιακβάλνληαη ππφςε.
3. Δλαιιαθηηθή πξνζθνξά ή αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε
ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά
ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά
ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.
5. ε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη
επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ”. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε
πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν.
6. Όιεο νη ζειίδεο ηνπ πξσηφηππνπ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κνλνγξάθνληαη απφ
ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
7. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Οη αλαγξαθφκελνη θσδηθνί πξνκήζεηαο ζηελ πξνζθνξά δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο θαη ζα
ελζσκαησζνχλ ζηε ζχκβαζε.
8. ην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9
ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ δεηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε, νη δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαζψο
θαη φζα ζηνηρεία θαη έγγξαθα αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ
έλδεημε «Σερληθή πξνζθνξά» (PROSPECTUS, πεξηγξαθή πνπ θαζνξίδεη ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πιηθά, ηνλ
ηξφπν θαηαζθεπήο θ.ι.π).
9. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο
νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ
θ.ι.π ), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ
απηψλ, ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε
ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ ( π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-55 , θ.ν.θ ).
10. Οπσζδήπνηε πξέπεη λ' απνθεπρζεί παξαπνκπή ζε γεληθνχο ή εηδηθνχο φξνπο πσιήζεσο ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ.
11. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα,
ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ
ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ‟ απηή δηνξζψζεηο
πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη
λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ
Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν
πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο ζηηγκήο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
12. Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε ή ζα ζπλδπάδνληαη κε
πξνυπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. ε πεξίπησζε πνπ ζην
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ
ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο πξνζθέξνληαο φπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, λα
αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο.
13. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη νη δηαγσληδφκελνη είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε
πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ηνπ «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ» θαη
φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. Απνθιίζεηο απφ ηνπο
απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ.
14. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ
πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. ε πεξίπησζε αλψηεξεο βίαο θαη κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο επηηξνπήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ κε απφθαζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο.
15. Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ.

-9-

16PROC004556147
2016-06-09
16. Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΠΑ
φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο
φπσο θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010. Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ
απφ ην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
17. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη
παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε
θαηφπηλ εγγξάθνπ ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ή ηνπ θνξέα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλ νληαη
ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.
18. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε
νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 4 ηνπ
Π.Γ. 118/2007).
19. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο
ζχκβαζεο εξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.
ν

ΆΡΘΡΟ 7 : Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ
εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Όινη νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ
γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ. Σπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα ηεο
αληίζηνηρεο Πξνζθνξάο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα
αθφινπζα ζηάδηα:
Α‟ ΣΑΓΗΟ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - Σερληθήο θαη νηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Ζ απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
ην ζηάδην απηφ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνλ θάθειν ησλ
πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ θάθεινη : α) ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, β)ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη γ)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ.
Καηφπηλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ηεο θάζε πξνζθνξάο, θαη κνλνγξάθεη αλά
θχιιν ην πεξηερφκελφ ηνπο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε
ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδφκελσλ, δειαδή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξνο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ Δπηηξνπή
ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ θαθέισλ.
Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη πξνηείλεη ζην
πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεη κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνλ
απνθιεηζκφ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ
ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ηε ζπλέρεηα αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Ζ
επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη φιε ε αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη πξνηείλεη ηελ
πξνζθνξά κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Ζ απφθαζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (ζχκθσλα
κε ην λ. 2672/1998).
Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο επί ησλ ππνβιεζέλησλ
ζηνηρείσλ.
Β‟ ΣΑΓΗΟ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηελ επηηξνπή. ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηείηαη –εληφο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ είθνζη εκεξψλ πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο- ε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998, κε ηελ νπνία
θαιείηαη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηε παξνχζα ζην άξζξν 3.
ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ απφ ηελ επηηξνπή.
Ζ απφθαζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο γηα ηελ θαηαθχξσζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή (ζχκθσλα κε ην λ.
2672/1998), ν νπνίνο θαη πξνζθαιείηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ην
παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο.
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή
απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007.
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ΆΡΘΡΟ 8ν ΣΗΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΝΟΜΗΜΑ
1.
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ. Θα αλαγξάθνληαη δε αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζηελ έληππε
πξνζθνξά.
2.
Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ ζε μέλν λφκηζκα ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηφηε ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.
4.
Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε επξψ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε επηβάξπλζε
εθηφο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην θνξέα δηελέξγεηαο.
5.
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο, θφζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
θ.ιπ.) βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά.
6.
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο:
Α) Σηκή κνλάδαο ρσξίο ΦΠΑ
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο ρσξίο ΦΠΑ
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ
7.
Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
8.
ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ
δίλεη ην επλντθφηεξν γηα ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο απνηέιεζκα.
9.
ε πεξίπησζε κείσζεο ηηκψλ ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αλαθέξεη ζηνλ
Αλαζέηνληα θαηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Παξφκνηεο αλαθνηλψζεηο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ
πξνζθνξψλ θαη πξηλ απφ ηελ θαηαθχξσζε δελ γίλνληαη δεθηέο.
10. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέξε πνπ πηζαλφλ
ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Π.Α., ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απ‟ απηά.
11. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, φπσο απηή πξνθχπηεη
απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαη φρη ρσξηζηά ζηηο ηηκέο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ, απφ ηα νπνία ελδερνκέλσο
απνηειείηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο πξνκήζεηαο.
12. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε πιηθά ή ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά,
ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη δσξεάλ.
13. Ο θνξέαο δηελέξγεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο
πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ
έιεγρν ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο.
14. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ
θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή dumping) ή φηη ην
πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο
ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.
15. Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί ηα
πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηεο Γεληθήο πκθσλίαο Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT) ή δελ ιεηηνπξγνχλ
ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο ηεισλεηαθήο έλσζεο κε ηελ Δ.Δ., νθείινπλ λα δειψζνπλ εγγξάθσο κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο
θαηαζθεπήο ηνπ ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο απηνχ γηα εκπνξία (ηηκή dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο.
16. Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο πξντφληα πξνεξρφκελα
απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο Ζ.Π.Α., ηελ Ηαπσλία, ηνλ
Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ην Ηζξαήι θαη ηελ Σνπξθία, θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη,
ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ πξσηφθνιια ηεο GATT ή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην
νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο.
ΆΡΘΡΟ 9ν Ζ ΗΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα εκέξεο (180) εκέξεο απφ ηελ
επφκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.
4. Ζ ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ‟ φζνλ δεηεζεί απφ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο, θαη‟ αλψηαην
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν.
5. Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ, ν θνξέαο δηελέξγεηαο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα
δηελέξγεηαο ζα απεπζχλεη ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα πξνο ηνπο Πξνζθέξνληεο, ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο
πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπο, εάλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
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δηάζηεκα. Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ
απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ
θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο.
6. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα
ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ν θνξέαο δηελέξγεηαο θξίλεη, θαηά πεξίπησζε,
αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.
7. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ
κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. ηελ
πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.
ΆΡΘΡΟ 10ν ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ:
1. είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο,
2. απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά,
3. απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο,
4. δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο,
5. δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ,
6. δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο,
7. ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
8. ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά ρακειή ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ π.δ. 60/2007,
9. ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ,
10. παξνπζηάδεη θαηά ηελ πιήξσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
11. δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο.
ν

ΆΡΘΡΟ 11 ΔΝΣΑΔΗ –ΠΡΟΦΤΓΔ
Α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη
ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή, άξζξν
15 ηνπ Π.Γ. 118/2007) . Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή
ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο
ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007.
Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ
θνξέα δηελέξγεηαο σο εμήο :
α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηov θαζνξηζκφ ηεο
πξνζεζκίαο απηήο ζπvππoιoγίδovηαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ
έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη
Πξνζθπγψλ) θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν (θνξέαο δηελέξγεηαο) εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε
δηαγσληδφκελνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο
εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ
επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο εθδίδεηαη κεηά απφ
γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε
απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο.
γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ
(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπ
θνξέα δηελέξγεηαο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ
θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ
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φξγαλν (θνξέαο δηελέξγεηαο) εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.
δ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, εηδηθά θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3)
εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη
ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ζηνλ αλάδνρν θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην
απνθαζίδνλ φξγαλν (θνξέαο δηελέξγεηαο) εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο
απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο.
Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη
δεθηέο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ
0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν
θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ εηδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 („„παξάβνια απφ θάζε αηηία‟‟). Σν πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ
θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 202/2005).
Ζ απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηνπ Φνξέα
Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε
ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηνλ θνξέα δηελέξγεηα, κε θξνληίδα ηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18,
20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηνλ
θνξέα δηελέξγεηαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ν θνξέαο δηελέξγεηαο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή
πξνζθπγή.
Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ
Π.Γ. 118/2007.
Β) Πξνζθπγή επίζεο κπνξεί λα αζθεζεί κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ λ. 2522/1997.
ΆΡΘΡΟ 12ν ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΚΡΗΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη δείγκαηα ζε ηφπν θαη
ρξφλν πνπ ζα θαζνξηζηεί απ‟ απηήλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε αληαπφθξηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ πξνο ηελ
ηερληθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ
Ο θνξέαο δηελέξγεηαο δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηεο θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο θαη
αδεκίσο γη' απηή, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη, ηηο πξνζθνξέο. Ο θνξέαο δηελέξγεηαο επίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη
ην δηαγσληζκφ, ή λα ηνλ αλαβάιιεη, είηε ηέινο λα ππαλαρσξεί απ' απηφλ.
Δπίζεο, ν θνξέαο δηελέξγεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα απηήλ λα
καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο:
α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο,
β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,
γ) εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ηεο.
δ) θαη γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007.
Ζ επηινγή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 53 ηεο Οδεγίαο
2004/18/ΔΚ, ζην Κεθάιαην Γ, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζηηο απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ. 60/2007. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηφηε θαηαλέκεηαη ε πξνο πξνκήζεηα
πνζφηεηα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ κεηνδνηψλ. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ
θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο θαη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη
θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνθεξπζζφκελε πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε έλσζε, ν θνξέαο δηελέξγεηαο δχλαηαη λα
δεηήζεη απφ ηε έλσζε λα ζπζηήζεη θνηλνπξαμία κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ηνπ θεηκέλνπ ηεο πκβάζεσο
δηακνξθνπκέλνπ αλαιφγσο.
ηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ κε ρακειφηεξε ηηκή, δελ
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Π.Γ. 118/07 ή, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε, ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε
πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
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απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη
νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν
δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
ν

ΆΡΘΡΟ 13 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ - ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ, ΔΓΓΤΖΔΗ
1.
Ζ Καηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο κεηά απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζπκπιεξψλεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ζην
Παξάξηεκα ΗΗΗ (ρέδην χκβαζεο), ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Καηαθχξσζεο.
2.
Μεηαμχ ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο θαη ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν ηειηθψο λνκίκσο θαη εγθχξσο θαηαθπξψζεθε ε
πξνκήζεηα, ππνγξάθεηαη χκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
3.
Ζ χκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη
ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, φπσο έγηλε απνδεθηή θαηά ηελ Καηαθχξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο
αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο.
4.
Σν θείκελν ηεο χκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή
παξαδξνκψλ.
5.
Σπρφλ παξάβαζε νπζηψδνπο φξνπ ηεο δηαθήξπμεο, είηε θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είηε θαηά ηελ
ζπλνκνιφγεζε ηεο ζπκβάζεσο πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ή ηεο ζχκβαζεο.
6.
Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ
αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη/αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε
παξνχζα Γηαθήξπμε, ε Απφθαζε Καηαθχξσζεο θαη ε Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή.
7.
Καλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ
θαηάζεζή ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ Καηαθχξσζε. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη
εηδηθφηεξα:
(α) Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα Καηαθχξσζε.
(β) Καηάπησζε, κεξηθή ή νιηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή
δηθαζηηθή ελέξγεηα.
8.
Δηδηθφηεξα, ν θνξέαο δηελέξγεηαο θαηαξηίδεη ηε ζρεηηθή χκβαζε, ν δε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο θαιείηαη λα
ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζε 10 κέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε, πξνζθνκίδνληαο αληίζηνηρα ηελ Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.
9.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε
κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ πξνβιέπνληαη,
κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο θαη λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε
δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Ο θνξέαο δηελέξγεηαο ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή
ηεο χκβαζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. Ο έθπησηνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηνλ θνξέα δηελέξγεηαο εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε
χκβαζε.
10. ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο
ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο
Πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν.
11. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο ην αξγφηεξν θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζήο ηεο, ε νπνία θαιχπηεη ζε επξψ
πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ρσξίο Φ.Π.Α.
12. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αιιά λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ - κειψλ
απηφ ην δηθαίσκα.
13. Οη εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο.
14. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ άιισλ πξνυπνζέζεσλ ηεο § 3 ηνπ άξζξνπ 25
ηνπ ΠΓ 118/2007 ηα αθφινπζα:
α) ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ελ ιφγσ πξνο αλάζεζε πξνκήζεηα θαη
β) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο
15. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
16. Ζ απαιιαγή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ελεξγείηαη κε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ζηνλ πξνκεζεπηή.
17. Οπδεκία άιιε ζπκθσλία φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, πξνγελέζηεξε θαη κε αλαθεξφκελε ζε απηήλ
είλαη ηζρπξή.
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Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, απνθιεηφκελνπ
θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηε
δηαθήξπμε.
ν

ΆΡΘΡΟ 14 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε χκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο, ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο Απφθαζεο Καηαθχξσζεο θαη ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη λα
απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηνλ θνξέαο δηελέξγεηαο.
Ο πξνκεζεπηήο νξίδεη εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί κε εηδηθφ πιεξεμνχζην λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε,
λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο θαη λα ελεξγεί θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια ηα
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα νξηζηεί θαη αλαπιεξσηήο ηνπ εθπξνζψπνπ κε ηηο ίδηεο
αξκνδηφηεηεο. Αιιαγή πξνζψπνπ ή δηεχζπλζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ή /θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ αλαθέξεηαη γξαπηά ζηνλ
θνξέα δηελέξγεηαο θαη ηζρχεη κεηά απφ ηε γξαπηή έγθξηζε απηνχ.
Ο εθπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο εθπξφζσπνο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη κεηαμχ άιισλ εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηνλ
αληηπξνζσπεχνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε
δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε, ζπκκεηέρνληαο, φπνηε θαη φπνπ θιεζνχλ, ζε ζπλαληήζεηο κε ηα
αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο.
Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ
Φνξέα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά
κε ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο.
Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, ππφ πξνκήζεηα πξντφληνο θαη
ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε
εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ππφζρεηαη δε
θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε
ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν θνξέαο
δηελέξγεηαο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή, νπφηε ν πξνκεζεπηήο
νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο.
Ο θνξέαο δηελέξγεηαο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε
αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο
απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ν πξνκεζεπηήο ή νη ππεξγνιάβνη απηνχ, ππνρξενχηαη ν πξνκεζεπηήο κφλνο
απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη έλσζε/θνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε/θνηλνπξαμία ζα
είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ
απνξξενπζψλ απφ ηελ παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ
επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ
έλαληη ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή
ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνκήζεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη έλσζε/θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο,
νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ
αλσηέξαο βίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε
νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
ηελ σο άλσ πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ακειιεηί λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά εγγξάθσο ηνλ θνξέα
δηελέξγεηαο. Δάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα
ελαπνκείλαληα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε πινπνηείηαη απφ ηα ινηπά κέιε ζην ζχλνιφ ηεο θαη
εμαθνινπζεί λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο πεξί ηεο
δπλαηφηεηαο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ
πξνκεζεπηή.
Δθφζνλ ν θνξέαο δηελέξγεηαο απνθαζίζεη ζρεηηθά φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ γηα λα
εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηφηε ν πξνκεζεπηήο έλσζε/θνηλνπξαμία νθείιεη λα πξνηείλεη αληηθαηαζηάηε,
κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ απνρσξνχληνο κέινπο. Ζ πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα ζηα
νπνία ν αληηθαηαζηάηεο δεζκεχεηαη γηα ηελ πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη ηελ ελ γέλεη
ππνθαηάζηαζε ηνπ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απνρσξνχληνο κέινπο. Ο θνξέαο δηελέξγεηαο εγθξίλεη κε Απφθαζή ηεο ηελ
αληηθαηάζηαζε απηή. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε πξφηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν αληηθαηαζηάηε δελ γίλεη απνδεθηή, ν
θνξέαο δηελέξγεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έλσζε /θνηλνπξαμία έθπησην.
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ΆΡΘΡΟ 15ν ΑΜΟΗΒΖ – ΣΗΜΖΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ
Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ» ηεο παξνχζαο δελ
κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ θαη κεδέλ ιεπηψλ (50.000) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α.
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε
ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Καηά ηελ
πιεξσκή, ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηνλ Ν. 2198/94 θαη ηνλ Ν. 4172/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη
ζπκπιεξψζεθαλ, θφξνο εηζνδήκαηνο.
Απαηηήζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο
ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ
ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο. Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα
παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά.
ν

ΆΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζην Ννζνθνκείν. Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ
αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά
πξσηφθνιια παξαιαβήο. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο
πεξηπηψζεηο λα παξαηείλεηαη κέρξη ηη ¼ απηνχ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δελ είλαη
κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα παξαηείλεηαη
κέρξη ην ½ απηνχ. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ
ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην έξγν ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο
επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ησλ άξζξσλ 35 θαη 36 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ
εκπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο δελ
επηβάιινληαη θπξψζεηο.
ν

ΆΡΘΡΟ 17 ΔΚΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ
Ο Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο
πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καη‟ εμαίξεζε ν Πξνκεζεπηήο
δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή
πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ
Διιάδα.
ΆΡΘΡΟ 18ν ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ
Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε
θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε
λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε
πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ
απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο
ζην κέιινλ. Ο Πξνκεζεπηήο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε πξνκήζεηα ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο
ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.
ν

ΆΡΘΡΟ 19 ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε
ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα
παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή
δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
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Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε
δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, επηζηεκνληθνχ θαη
ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη
ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα
επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζα
Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ
ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη
πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν
αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο,
ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο
Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη
αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ
κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία,
ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ
απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ
επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ
ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο,
νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο
βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε
νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο
εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε
χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο
εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα
θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ
εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή
ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο
ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο
Δπηζηνιέο Πξνθαηαβνιήο θαη Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05.
ΆΡΘΡΟ 20ν ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ
1.
Ο πξνκεζεπηήο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ην θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηκήκα ηεο
πξνκήζεηαο.
2.
Οη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο.
3.
Ο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ή
ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή ακέιεηεο ηνπ ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή
ησλ ππαιιήισλ ηνπ.
4.
Ο πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε
απηφλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, κφλν εθ‟ φζνλ ν λένο ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα
αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο.
5.
Πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη λέα ππεξγνιαβία, ν πξνκεζεπηήο απαηηείηαη λα έρεη ηε γξαπηή άδεηα ηνπ θνξέα
δηελέξγεηαο. Σα ηκήκαηα ηα νπνία θαιχπηεη ε ππεξγνιαβία, θαζψο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θνξέα δηελέξγεηαο, καδί κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηεη φηη ν ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε
ηεο χκβαζεο.
6.
Ο θνξέαο δηελέξγεηαο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ ή θπζηθνχ
πξνζψπνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πνπ, θαηά ηελ βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο (πξνκήζεηαο), ν δε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα
αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ
θνηλνχ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηάηε.
7.
ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θέξεη απνθιεηζηηθά ν πξνκεζεπηήο.
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ΆΡΘΡΟ 21ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ-ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ
Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
Πξνζθνξά ρσξίο ηελ αλσηέξσ δήισζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα,
ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ
θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο
πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία
εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο
επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη
αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά,
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ
πξνζθέξνληνο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007, Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη
επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.
2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, απαγνξεχεηαη ε
αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία δειψζεθε φηη ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ θαη κε βάζε ηελ νπνία
έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη‟ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε
πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ελψ κεηά ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε αιιαγή απηή κπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. ε φιεο ηηο
πην πάλσ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο
ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ησλ παξαγξάθσλ 5.1 θαη 5.2 ή 5.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
απαηηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Καηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ρσξίο
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο, ζπλεπάγεηαη αληηζηνίρσο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηελ θήξπμε
απηνχ έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Καηά ηα ινηπά, σο πξνο ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 118/2007.
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ
ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο, πηζηνπνηεηηθά
θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, εθζέζεηο ή άιια αλάινγα έγγξαθα, απφ ηα νπνία
πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία
πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηη δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο, ηελ ΓΤ7/νηθ.
24300 «Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ νδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-06-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξά ζηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε.
ΆΡΘΡΟ 22ν ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε
αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Χο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ Πξνκεζεπηή φζα
επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ Πξνκεζεπηή.
Ο Πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη
ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο
ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ,
πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο
ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.
ΆΡΘΡΟ 23ν ΚΤΡΧΔΗ - ΛΤΖ– ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ– ΈΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη θπξψζεηο κε ηε κνξθή πξνζηίκσλ ζηελ πεξίπησζε, ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο
θαζπζηεξεί, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ηελ παξάδνζε παξαδνηένπ, πέξαλ ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ
πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα γίλνπλ ακνηβαία απνδεθηά ζηε ζχκβαζε. Σα πξφζηηκα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32
ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 118/07). Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα
πξφζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. ε
πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε
παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο
εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα
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ην Διιεληθφ Γεκφζην. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Πξνκεζεπηήο απνδείμεη
φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε έθπησζεο
θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Πξνκεζεπηήο
ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε. Γηα ηε δηαδηθαζία θήξπμεο
ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07.
ΆΡΘΡΟ 24ν ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ
Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο
ηζρχνπλ θάζε θνξά (Ν.2286/95, Π.Γ.118/2007, Π.Γ.60/2007, Ν.3329/2005, Ν.3580/2007, Ν.2955/2001, Ν.3377/2005,
Ν.2362/1995, Ν.Γ.496/1974, Ν.2198/1994, Ν.3548/2007, Ν.2522/97 Ν.3846/10 Ν.3867/10, Ν.3886/10 Ν.3918/11 ). Ζ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ
ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε
ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα
γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα
θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα
πνπ εδξεχνπλ ζηε Θεζζαινλίθε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β‟ ΤΝΣΑΞΖ ΣΔΥΝΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΆΡΘΡΟ 1Ο : ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ κνξθή θαη πεξηερφκελν, φπσο απαηηείηαη θαη πεξηγξάθεηαη θαη
απφ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Κεθ. Γ.
ΆΡΘΡΟ 2Ο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Γηα ηελ πξνκήζεηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Γ‟ πξέπεη λα δνζεί πξνζθνξά κε ηελ
αλαθνξά ηηκήο γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο.
Ζ ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζην πεξηζψξην ηνπ
πίλαθα ζηελ έληππε πξνζθνξά. Σπρφλ εθπηψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνινγηζηεί, θαη ην ηειηθφ πνζφ λα είλαη απηφ
πνπ ζα αλαγξαθεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Δπηπιένλ νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ίδηνπο θσδηθνχο θαη ηηο πεξηγξαθέο πξντφλησλ
ηεο πξνζθνξά ηνπο, ζηε ζχκβαζε, ζηε δηαθίλεζε θαη ζηελ ηηκνιφγεζε.
Ο

ΆΡΘΡΟ 3 : ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
1. Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα επηζεσξήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα βεβαησζεί γηα ηε
δπλαηφηεηα απηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε φζα δεηνχληαη κε ηε δηαθήξπμε.
2. Μαδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα θαηαηεζεί δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη κπνξεί λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία
κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο θαη άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ θαη
εμνπιηζκνχ.
4. Οη παξαπάλσ φξνη ζεσξνχληαη δεζκεπηηθνί, κε πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο
ζε θάπνηνλ απφ απηνχο.
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
Να ζπληαρζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο (επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο) ζην νπνίν ζα απαληψληαη κε θάζε
ιεπηνκέξεηα θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη φια ηα αηηήκαηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ζαθή αλαθνξά ζηα
θπιιάδηα εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
ΣΔΥΝΗΚΔ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΤΜΦΧΝΗΑ ή ΜΖ
ΜΔ ΣΗ ΣΔΥΝΗΚΔ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
(Αλαθνξά ζε Σερληθά Δγρεηξίδηα
ή PROSPECTUS)

1. Αθνινπζείηαη ε ηήξεζε ηεο ζεηξάο ησλ Παξαγξάθσλ ηεο Τπεξεζίαο
2. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζα δίδνληαη πεξηγξαθηθά ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. Δάλ ε
δηαηχπσζε είλαη δηαθνξεηηθή ζηα επίζεκα PROSPECTUS, λα δνζνχλ νη ηχπνη ηεο κεηαηξνπήο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ‟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΆΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ» ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ 50.000€
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Α/Α

Κσδηθφο είδνπο
γξαθείνπ
πξνκεζεηψλ

1

210601500039007

2

210601500039008

3

210601500039010

4

5

Πεξηγξαθή είδνπο
γξαθείνπ πξνκεζεηψλ
ΠΛΔΓΜΑ
ΜΟΝΟΚΛΧΝΟΤ
ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟΤ
15ρ15cm
ΠΛΔΓΜΑ
ΜΟΝΟΚΛΧΝΟΤ
ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟΤ
10ρ15cm
ΠΛΔΓΜΑ
ΜΟΝΟΚΛΧΝΟΤ
ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟΤ
6ρ11cm

Μνλάδα
κέηξεζεο
γξαθείνπ
πξνκεζεηψλ

Πνζφηεηα

Πξνυπνινγηζκφο
είδνπο

Σερληθέο
πξνδηαγξαθέο

TEMAXIA

10

396,00

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΛΔΓΜΑ
ΜΟΝΟΚΛΧΝΟΤ
ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟΤ

TEMAXIA

15

594,00

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΛΔΓΜΑ
ΜΟΝΟΚΛΧΝΟΤ
ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟΤ

ΣΔΜΑΥΗΑ

25

990,00

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΛΔΓΜΑ
ΜΟΝΟΚΛΧΝΟΤ
ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟΤ

210601500039028

ΔΣ ΠΛΔΓΜΑ XL
ΚΧΝΟΤ ΒΟΤΒΧΝ

TEMAXIA

170

20.370,00

210601500039029

ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΟ
ΖΜΗΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ
ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΠΛΖ
ΟΦΖ ΓΤΟ ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑΣΑΔΗ 6X6cm

ΣΔΜΑΥΗΑ

8

3.010,00
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εη βνπβσληθνχ
θψλνπ, κε μερσξηζηφ
πξνζρεκαηηζκέλν
θψλν θαη
πξνζρεκαηηζκέλν
πιέγκα κε νπή απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην. Ο
θψλνο λα δηαζέηεη
εμσηεξηθφ πεξίβιεκα
κε πηπρψζεηο θαη
εζσηεξηθά πέηαια ή
θψλνπο πνπ λα
δχλαληαη λα
αθαηξεζνχλ ψζηε λα
πξνζαξκφδνληαη ζηελ
αλαηνκία ηεο
πεξηνρήο. Ο θψλνο λα
είλαη θαηάιιεινο γηα
ηερληθή MILLICAN. ε
δηαζηάζεηο θψλνπ: XL
Απηνεθπηπζζφκελν
εκηαπνξξνθήζηκν
πιέγκα δηπιήο φςεο
δχν πιηθψλ, απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην
αξαηήο πιέμεο θαη
απνξξνθήζηκε
αληηζπκθεηηθή
κεκβξάλε απφ
πδξνγέιε,κε
απνξξνθήζηκν
δαθηχιην έθπηπζεο θαη

16PROC004556147 2016-06-09

6

7

8

ηκάληεο θαζήισζεο,
γηα απνθαηάζηαζε
νκθαινθήιεο θαη
επηγαζηξηθήο θήιεο.
Γηαζηάζεηο 6Υ6cm

210601500039030

ΠΛΔΓΜΑΣΑ
ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΑ
ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΧΝΟ
ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟ
ΜΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ
Δ ΓΗΑΣΑΔΗ 7X14 (+
- 1)

ΣΔΜΑΥΗΑ

4

1.470,00

210601500039031

ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΟ
ΖΜΗΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ
ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΠΛΖ
ΟΦΖ ΓΤΟ ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑΣΑΔΗ 4X4cm

ΣΔΜΑΥΗΑ

4

1.500,00

210601500039032

ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΟ
ΖΜΗΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ
ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΠΛΖ
ΟΦΖ ΓΤΟ ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑΣΑΔΗ 8X8cm

ΣΔΜΑΥΗΑ

3

1.670,00
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Πιέγκαηα
απηνεθπηπζζφκελα
θαηαζθεπαζκέλα απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην κε
απνξξνθήζηκν, κε
δαθηχιην κε κλήκε
επαλαθνξάο
δηαθνπηφκελν ζε έλα
ζεκείν γηα
ζηαζεξνπνίεζε θαη
ηνπνζέηεζε ηνπ
πιέγκαηνο γχξσ απφ
ην ζπεξκαηηθφ ηφλν.
Σν πιέγκα λα είλαη
θαηάιιειν γηα ηερληθή
ONSTEP. ε
δηαζηάζεηο 7X14 (+ 1)
Απηνεθπηπζζφκελν
εκηαπνξξνθήζηκν
πιέγκα δηπιήο φςεο
δχν πιηθψλ, απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην
αξαηήο πιέμεο θαη
απνξξνθήζηκε
αληηζπκθεηηθή
κεκβξάλε απφ
πδξνγέιε,κε
απνξξνθήζηκν
δαθηχιην έθπηπζεο θαη
ηκάληεο θαζήισζεο,
γηα απνθαηάζηαζε
νκθαινθήιεο θαη
επηγαζηξηθήο θήιεο.
Γηαζηάζεηο 4Υ4cm
Απηνεθπηπζζφκελν
εκηαπνξξνθήζηκν
πιέγκα δηπιήο φςεο
δχν πιηθψλ, απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην
αξαηήο πιέμεο θαη
απνξξνθήζηκε
αληηζπκθεηηθή
κεκβξάλε απφ
πδξνγέιε,κε
απνξξνθήζηκν
δαθηχιην έθπηπζεο θαη
ηκάληεο θαζήισζεο,
γηα απνθαηάζηαζε
νκθαινθήιεο θαη
επηγαζηξηθήο θήιεο.

16PROC004556147 2016-06-09

9

10

11

12

Γηαζηάζεηο 8Υ8cm

210601500039033

ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΟ
ΖΜΗΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ
ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΠΛΖ
ΟΦΖ ΓΤΟ ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑΣΑΔΗ 11X14cm
(+-2)

ΣΔΜΑΥΗΑ

3

2.310,00

210601500039034

ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΟ
ΖΜΗΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ
ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΠΛΖ
ΟΦΖ ΓΤΟ ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑΣΑΔΗ 8X12cm
(+-2)

ΣΔΜΑΥΗΑ

2

1.350,00

210601500039035

ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΟ
ΖΜΗΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ
ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΠΛΖ
ΟΦΖ ΓΤΟ ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑΣΑΔΗ 14X18cm
(+-2)

ΣΔΜΑΥΗΑ

2

1.760,00

210601500039036

ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΟ
ΖΜΗΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ
ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΠΛΖ
ΟΦΖ ΓΤΟ ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑΣΑΔΗ 20X25cm
(+-2)

ΣΔΜΑΥΗΑ

1

1.510,00

- 22 -

Απηνεθπηπζζφκελν
εκη απνξξνθήζηκν
πιέγκα δηπιήο φςεο
δχν πιηθψλ, απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην
αξαηήο πιέμεο θαη
απνξξνθήζηκε
αληηζπκθεηηθή
κεκβξάλε απφ
πδξνγέιε, κε
απνξξνθήζηκν
δαθηχιην έθπηπζεο θαη
ηζέπε ζηεξέσζεο.
Γηαζηάζεηο: 11Υ14 (+ 2)cm
Απηνεθπηπζζφκελν
εκη απνξξνθήζηκν
πιέγκα δηπιήο φςεο
δχν πιηθψλ, απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην
αξαηήο πιέμεο θαη
απνξξνθήζηκε
αληηζπκθεηηθή
κεκβξάλε απφ
πδξνγέιε, κε
απνξξνθήζηκν
δαθηχιην έθπηπζεο θαη
ηζέπε ζηεξέσζεο.
Γηαζηάζεηο: 8Υ12 cm
(+ - 2)
Απηνεθπηπζζφκελν
εκη απνξξνθήζηκν
πιέγκα δηπιήο φςεο
δχν πιηθψλ, απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην
αξαηήο πιέμεο θαη
απνξξνθήζηκε
αληηζπκθεηηθή
κεκβξάλε απφ
πδξνγέιε, κε
απνξξνθήζηκν
δαθηχιην έθπηπζεο θαη
ηζέπε ζηεξέσζεο.
Γηαζηάζεηο: 14Υ18(+ 2)cm
Απηνεθπηπζζφκελν
εκη απνξξνθήζηκν
πιέγκα δηπιήο φςεο
δχν πιηθψλ, απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην

16PROC004556147 2016-06-09

13

14

15

16

210601500039037

ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΟ
ΖΜΗΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ
ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΠΛΖ
ΟΦΖ ΓΤΟ ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑΣΑΔΗ 15X25cm
(+-2)

ΣΔΜΑΥΗΑ

1

1.240,00

210601500039038

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ
ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ
ΖΜΗΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ
ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ ΑΝΟΗΥΣΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΚΟΗΛΗΟΚΖΛΖ
ΓΗΑΣΑΔΗ 15X20cm
(+-2)

ΣΔΜΑΥΗΑ

2

700,00

210601500039039

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ
ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ
ΖΜΗΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ
ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ ΑΝΟΗΥΣΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΚΟΗΛΗΟΚΖΛΖ
ΓΗΑΣΑΔΗ 20Υ25cm
(+-2)

ΣΔΜΑΥΗΑ

2

740,00

210601500039040

ΚΑΘΖΛΧΣΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ
5mm ΜΔ ΜΖ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΗΜΑ ΚΛΗΠ

ΣΔΜΑΥΗΑ

34

9.210,00
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αξαηήο πιέμεο θαη
απνξξνθήζηκε
αληηζπκθεηηθή
κεκβξάλε απφ
πδξνγέιε, κε
απνξξνθήζηκν
δαθηχιην έθπηπζεο θαη
ηζέπε ζηεξέσζεο.
Γηαζηάζεηο: 20Υ25(+ 2)cm
Απηνεθπηπζζφκελν
εκη απνξξνθήζηκν
πιέγκα δηπιήο φςεο
δχν πιηθψλ, απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην
αξαηήο πιέμεο θαη
απνξξνθήζηκε
αληηζπκθεηηθή
κεκβξάλε απφ
πδξνγέιε, κε
απνξξνθήζηκν
δαθηχιην έθπηπζεο θαη
ηζέπε ζηεξέσζεο.
Γηαζηάζεηο: 15Υ25 (+ 2)cm
Απηνθφιιεην
αηξαπκαηηθφ
εκηαπνξξνθήζηκν
πιέγκα γηα αλνηθηή
απνθαηάζηαζε
θνηιηνθήιεο, απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην
ρακεινχ βάξνπο θαη
απνξξνθήζηκε
επίζηξσζε
απηνθνιιψδνπο γέιεο
απφ PVP θαη PEG,
δηαζηάζεηο 15Υ20 (+ 2)
Απηνθφιιεην
αηξαπκαηηθφ
εκηαπνξξνθήζηκν
πιέγκα γηα αλνηθηή
απνθαηάζηαζε
θνηιηνθήιεο, απφ
κνλφθισλν
πνιππξνππιέλην
ρακεινχ βάξνπο θαη
απνξξνθήζηκε
επίζηξσζε
απηνθνιιψδνπο γέιεο
απφ PVP θαη PEG,
δηαζηάζεηο 20Υ25 (+
- 2)

16PROC004556147
2016-06-09
Δ ΜΟΡΦΖ
ΓΗΑΣΡΖΣΖ ΒΗΓΑ
ΤΚΔΤΖ 15 ΚΛΗΠ

17

210601500039041

ΚΑΘΖΛΧΣΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ
ΠΛΔΓΜΑΣΟ ΜΔ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΗΜΑ ΚΛΗΠ
Δ ΜΟΡΦΖ ΓΗΠΛΖ
ΑΓΚΤΡΑ

ΣΔΜΑΥΗΑ

4

1.180,00

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ
Τπφδεηγκα Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Δθδφηεο:
Ζκεξνκελία Έθδνζεο:
Πξνο ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο,
Σκήκα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ, νδφο……… αξ. …., Σ.Κ. …………., Πφιε…….
Δγγχεζε καο ππ‟αξηζκφλ
γηα επξψ
Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ
, νδφο
, αξηζκφο
, ζαλ αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ηελ ππ‟ αξ. …………..ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ
αλάζεζε
, ζπλνιηθήο αμίαο
, θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε
Δηαηξία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
πξνκήζεηαο εηδψλ………. ηνπ ………………... Πνζνχ
Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα
παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο Δηαηξείαο (ή ζε
πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ 1)
, 2)
αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη
σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ)
θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο,
αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη
ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε
δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηε εγγχεζε απηή.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)
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16PROC004556147 2016-06-09
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ
ΤΜΒΑΖ
Γηα ηελ πξνκήζεηα ζην Ννζνθνκείν «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ»
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ
κε ΚΑΔ 1311
Αξηζκφο ζχκβαζεο …..

Αξηζκφο

Γηαθήξπμεο 2015-013/Π

ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ ………………………..…… :
α) ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ», πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε Δζληθήο Αληίζηαζεο 161,
Σ.Κ. 55134 (ΑΦΜ 999150010, Γ.Ο.Τ. KAΛΑΜΑΡΗΑ) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ
ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ …………………………….. θαη
β) ……………………………………………………………………………………………………….. κε ΑΦΜ
……………………. ηεο Γ.Ο.Τ. …………….. (ζην εμήο θαινχκελε «ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ») πνπ εδξεχεη ζη.. …………. (νδφο
……………………… ,Σ.Κ. ………….., ηει. ………., fax: ……..) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζαο απφ ηνλ/ηελ ……..……………………………,
αθνχ έιαβαλ ππφςε ηελ ππ‟ αξηζκ. ……………….. απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε
ηελ νπνία εγθξίζεθε η.. …………………………………….., ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ»,
ζπκθψλεζαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα εμήο :
ΆΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
η…. δεχηεξ… ζπκβαιιφκελ .. …………………. αλαζέηεη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο “ΆΓΗΟ
ΠΑΤΛΟ” ηελ πξνκήζεηα εηδψλ …………………………… ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. Αληηθείκελν ηεο
δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε
ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκ. 2015-013/Π
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ, ΚΑΣΑΚΤΡΧΘΔΝΣΧΝ ΔΗΓΧΝ –
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΠΟΟΣΖΣΔ - ΓΑΠΑΝΖ
…………………….
ΚΧΓΗΚΟ ΓΡ.
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΔΗΓΟΤ Ζ
ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΧΝ

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡΖΖ

………………..

…………..

…………….

ΚΧΓΗΚΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
……………….

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
……………….

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ
………….

ΠΟΟΣΖΣΑ
……………

ΓΔΝΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΖ
ΑΞΗΑ

ΦΠΑ

…………..

………
….

…………….

…………..

ΑΞΗΑ ΜΔ ΦΠΑ
……………..

………….

Σα αλσηέξσ ζην εμήο ζα θαινχληαη πξνκήζεηα «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη πην πάλσ θαη‟ είδνο, πνζφηεηα θαη ηηκή κνλάδνο θαη ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθεξφκελεο πξνκήζεηαο θαη ε
νπνία πξνζθνξά απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
ΆΡΘΡΟ 2ν: ΑΜΟΗΒΖ – ΣΗΜΖΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ
1. Σν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ, ηπρφλ εξγαζίεο
εγθαηάζηαζήο ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ εθπιήξσζε θάζε άιιεο ζπλαθνχο
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ππνρξέσζεο ηνπ Πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………… (…..00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ
θαη εμφδσλ.
2. Ζ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή
απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη
αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
3. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ είδνπο (άξζξν 35 παξ. 1α Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπ είδνπο
κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.
4. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ
πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
5. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ
ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
5.1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ
είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο θ.ιπ.).
5.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη
πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην
πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία
ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.
6. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη
ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία
2003/35) ηεο 29-6-2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ.
Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε
επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο
(πεξηζψξην).
7. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη :
α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο
ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ,
β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη
γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007.
Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ
απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.).
8. Ο Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Οη δηελεξγνχκελεο θξαηήζεηο
είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ.
9. Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηνλ Ν. 2198/94 θαη ηνλ Ν. 4172/2013, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ, θφξνο εηζνδήκαηνο.
10. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
11. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
Ο

ΆΡΘΡΟ 3 : ΥΡΟΝΟ, ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ πξνκήζεηα, ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο , ζα πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, ηα νπνία θαζίζηαληαη
παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ» ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα θηήξηα ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» πνπ ζηεγάδνληαη νη ελδηαθεξφκελεο Τπεξεζίεο, ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή
επηηξνπή, πνπ ζα εθδίδεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο. Σα δεηνχκελα πιηθά ζα παξαδνζνχλ εληφο ζαξάληα νθηψ
(48) σξψλ απφ ηελ δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε
ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιειε γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ
πξνκεζεπηή.
Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ εθηφο αλ ε θζνξά
ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπηπιένλ, ν Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη καδί κε ηα πιηθά ηπρφλ άιιν ηερληθφ έγγξαθν ή βνήζεκα, ην
νπνίν βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο.
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Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη, θαηφπηλ παξαγγειηψλ πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ
αξκνδίνπ Σκήκαηνο. Με ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε νξηζηηθή παξαιαβή ζα
γίλεηαη εληφο …….….. (….) εκεξψλ απφ ηελ πξνζήθνπζα παξάδνζή ηνπο ζην Ννζνθνκείν.
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο – παξάδνζεο ησλ πιηθψλ
κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ ελφο ηεηάξηνπ (1/4) απηνχ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ», θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ
παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ
πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο
πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ηνχην ζεσξείηαη σο νιφθιεξε εκέξα. Μεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ
δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ.
ΆΡΘΡΟ 4Ο ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
α) Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζα πινπνηήζεη ν πξνκεζεπηήο κε πξνζσπηθφ δηθφ ηνπ, πνπ νπδεκία ζρέζε ζα έρεη κε
ην Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» θαη ηνπ νπνίνπ νη κηζζνί, εκεξνκίζζηα, δψξα, επηδφκαηα,
εηζθνξέο θ.ιπ. βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Πξνκεζεπηή.
β) Ο Πξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα
ζχκβαζε θαη ζηα Παξαξηήκαηα απηήο.
γ) Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη, ηπρφλ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηπρφλ
απφξξηςεο φιεο ή κέξνπο ηεο παξαγγειίαο, επηθέξεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ.
173/90, ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» δηαηεξνχληνο επηπιένλ ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
ηελ απνθαηάζηαζε πάζεο πεξαηηέξσ ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο.
Ο

ΆΡΘΡΟ 5 : ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
5.1 Δγγχεζε θαιήο Δθηέιεζεο
Γηα ηελ άξηηα, άξηζηε, πηζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, ν
πξνκεζεπηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαηέζεζε ζην Ννζνθνκείν ηελ ππ‟ αξηζ. ……………….. εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ………………………………….., ε νπνία θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξερφκελεο πξνκήζεηαο πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε ρσξίο Φ.Π.Α. κε ρξφλν ηζρχνο έσο θαη έλα
κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
Πέξα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο δηθαηνχηαη ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή σο
έθπησηνπ λα αμηψζεη ζσξεπηηθά θαη ηελ αλφξζσζε θάζε δεκίαο ζεηηθήο ή απνζεηηθήο πνπ απηφ ππέζηε, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο.
O

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΚΥΧΡΖΔΗ-ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ
1. Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε
ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1905/1990, ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ελερπξηάζεη ή λα εθρσξήζεη ζε
ηξίηνπο απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
ΆΡΘΡΟ 7Ο: ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΈΚΠΣΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέιε. Ζ δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο ζα νξηζζεί γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξίκελεο παξάηαζεο σο πξνο
ηελ εμάληιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ.
.
Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α) αλ ν πξνκεζεπηήο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε,
(β) αλ ν πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο εληνιέο ηνπ
Ννζνθνκείνπ,
(γ) αλ ν πξνκεζεπηήο εθρσξεί ηε ζχκβαζε,
(δ) αλ ν πξνκεζεπηήο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ,
(ε) αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπ.
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ΔΚΠΣΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Πξνκεζεπηή ζε φπνην
ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – κεηά απφ κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ – αλ
δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ Πξνκεζεπηή νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί (ηδίσο φηαλ
δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ) ή φηη δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα
παξάδνζεο.
Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα
παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο
ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή.
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε
απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34,
παξ. 5 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007).
ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007,
παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη
δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο
ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007).
Σν Ννζνθνκείν αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε
πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ.
Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο εθάζηνηε ηκεκαηηθήο παξαγγειίαο ζχκθσλα κε ηνπο
ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο
πνζνζηφ σο πνηληθή ξήηξα φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007.
Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007
«Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ».
Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν πξνκεζεπηήο απνδείμεη φηη ε
θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε αλψηεξε βία.
ΆΡΘΡΟ 8ν: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν
πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Χο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ Πξνκεζεπηή
φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ Πξνκεζεπηή.
Ο Πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη
ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο
ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ,
πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
ΆΡΘΡΟ 9Ο: ΛΟΗΠΟΗ ΌΡΟΗ
Ο πξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα
ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ φισλ αλεμαηξέησο
απηφο έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί.
1. Ο πξνκεζεπηήο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη εμ‟ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε
ζχκβαζε. Φέξεη δε ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ
ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
2. Σα έγγξαθα πνπ δηέπνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε, πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη απνηεινχλ έλα εληαίν θαη αλαπφζπαζην ζχλνιν κε ηε
ζχκβαζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη, φηη δελ ξπζκίδεηαη ζηελ ζχκβαζε ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα πξνζαξηψκελα ζ‟ απηή
θαησηέξσ ηεχρε, νη φξνη ησλ νπνίσλ ηζρχνπλ ην ίδην κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη
ζπκθσλνχληαη φινη νπζηψδεηο. Δίλαη δε ηα εμήο: α) ε Γηαθήξπμε, β) ε Σερληθή πξνζθνξά αλαδφρνπ θαη β)
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαδφρνπ.
3. Σέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ
φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή.
ΆΡΘΡΟ 10ν: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη‟ απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οπνηαδήπνηε φκσο,
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο
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δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, απνθιεηφκελεο ξεηά
νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία.
Ο

ΆΡΘΡΟ 11 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην.
ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ‟ αθνξκήο ηεο, ν θνξέαο δηελέξγεηαο θαη ν πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα
γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα
ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο
Θεζζαινλίθεο.
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε.
Ο

ΆΡΘΡΟ 12 ΘΔΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ Δ ΗΥΤ
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη ζηηο ……………… θαη ιήγεη ζηηο…………….
ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε ηξία (3) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία, αθνχ
δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε δχν αληίγξαθα, ελψ ην
ηξίην έιαβε ν πξνκεζεπηήο.
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
****************************************************************************************************

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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