
                 
                   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με Αριθμ.   2016-006/Π
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για  την παροχή υπηρεσιών

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»

Κριτήριο Αξιολόγησης Χαμηλότερη τιμή

Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 22-04-2016
Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρα: 11.00 π.μ.

Καταληκτικός χρόνος κατάθεσης προσφορών για 
τον Διαγωνισμό

Ημερομηνία: 21-04-2016
Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ
Ώρα: 14.00 μ.μ.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού Γραφείο  Προμηθειών  Γενικού  Νοσοκομείου  «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
   

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  CPV 50421000-2

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 
νόμιμες κρατήσεις.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2%
(Άρθρο 3 ν. 3580/2007)

Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων 
παρακρατείται υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 
ποσοστό 2% σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3580/2007 και 
τη ΔΥ6α/ΓΠ/οικ.36932/17.03.2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
Β’/24.03.2009).

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2198/94.

Χρόνος και τόπος παράδοσης – παραλαβής Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

Ημερομηνία δημοσίευσης
στον Ελληνικό Τύπο 5-04-2016
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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                         «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161   Τ.Κ. 55134
ΤΗΛ. 2313304461
ΦΑΞ. 2313304452
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Ν. 
e-mail: promagpavlos@outlook.com
www.agpavlos.gr
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2016-006/Π
Πρόχειρου επαναληπτικού δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την  παροχή υπηρεσιών 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  για  ένα  (1)  έτος,  συνολικού  προϋπολογισμού   είκοσι  πέντε  χιλιάδων  (45.000,00  €) 
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,   με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  
προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
Διακήρυξης αυτής.
  
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά  
όργανα».

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 
81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.3.  Του Ν.  3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο  Υγείας και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  και  άλλες  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.  Α’  134  /18-6-2007)  όπως  ισχύει  σήμερα.  1.4.  Του  Ν.2955/2001  
«Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001),  
όπως ισχύει σήμερα. 

1.4. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204/19-7-
1974).

1.5. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις».  

1.6. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».

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

1.8. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης  
συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

1.9. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 
και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.

1.10. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
1.11. Του Ν. 2690/99 περί κυρώσεως του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.12.  Του  Π.Δ.  166/2003  (Φ.Ε.Κ.  138/Α/2003  )  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  Οδηγία 

2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
1.13. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007).
1.14. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και  

την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
1.15.  Του  Ν.  2513/1997  «Κύρωση  της  συμφωνίας  περί  Δημοσίων  συμβάσεων  Προμηθειών»  (ΦΕΚ  Α’ 

139/27.6.97) 
1.16. Του Ν. 3886/2010 «Δικ. προστασία κατά την σύναξη δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α173/30.9.10).
1.17. Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/30-09-2010)

Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/2-3-2011), 3846/2010(ΦΕΚ66/Α/11-05-2010
            1.18 Του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/τ.Α/27-6-2011) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»
           1.19.  Toυ  N. 4013/2012,  N.4038/2012(ΦΕΚτευχ. Α΄14/02-2012) Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την 
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 202-2015.

1.20. Του ΠΔ 113/2010 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
1.21. Toυ N. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/τ.Α’/14-02-2012)

           1.22. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/08.08.14).
           1.23. Του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 29/19.03.15).

            1.24 Του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» (ΦΕΚ 
176/16.12.15).

1.25. Του Ν 3867/2010 ( ΦΕΚ Α΄128/03-08-2010) άρθρο 27 παράγραφος 11 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, 
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής  ασφάλισης ζωής,  οργανισμοί  αξιολόγησης πιστοληπτικής  ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.»
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2. Τις αποφάσεις:

2.1.  Την  με  αριθ.  18130/11-7-2007  απόφαση  του  Υπουργού  Επικρατείας  «Καθορισμός  ημερησίων  και  
εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων(πρώην επαρχιακών),  ημερησίων και  εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων 
(πρώην  επαρχιακών  εντός  των  νομών  Αττικής  και  Θεσσαλονίκης)  που  έχουν  την  δυνατότητα  καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).

2.2. Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς  την  Οδηγία  90/385/ΕΟΚ/20-6-90  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  που  αφορά  στα  Ενεργά 
Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94).

2.3. Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά 
Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).

2.4. την υπ’ αριθμ. Β26/30η ΣΥΝ/17-12-2015 (ΑΔΑ:7Μ4Ν46906Ι-ΥΔΝ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίνεται το υπ. αρίθμ. 614257/7-12-2015 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών 

2.5. την υπ’ αριθμ. Β41/7η ΣΥΝ/26-2-2016 (ΑΔΑ:7ΣΟΙ46906Ι-4Κ0) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου σχετικά με την επανάληψη του διαγωνισμού

     2.6. την με α/α 1   Απόφαση Διοικητή ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ: 6ΣΝΦ46906Ι-ΤΙΣ).

ΜΕΡΟΣ Α’

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Αναθέτουσα Αρχή το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
2. Φορέας  Διενέργειας  –  Διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  είναι  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Θεσσαλονίκης  «ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ».  Διεύθυνση  έδρας,   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  Εθνικής  Αντίστασης  161,  Τ.Κ.  55134  Τηλέφωνο 
2313304461, fax 2313304452. 

3. Η δαπάνη του διαγωνισμού θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Κ.Α.Ε. 0887.
4. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 22-04-2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ. και  

τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνικής Αντίστασης 161, 55134, Θεσσαλονίκη). 
5. Οι  προσφορές  μπορούν  να  κατατίθενται  το  αργότερο  έως  την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  του 

διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 21-04-2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00 μ.μ. 
6. Για πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 με 14:00 και στο 
τηλέφωνο 2313-304461, καθώς και στην ιστοσελίδα  http://  www  .  agpavlos  .gr   .

7. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών.
8. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον ΗΜΕΡΗΣΙΟ ελληνικό τύπο στις  5/04/2016 στην ημερήσια 

τοπική Εφημερίδα Νομού Θεσσαλονίκης  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλαμβάνουν την διακήρυξη από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας. 

Μέσω  της  ηλεκτρονικής  διεύθυνσης  http://  www  .  agpavlos  .gr   γίνεται  η  διάθεση  του  ηλεκτρονικού  αρχείου  της 
Διακήρυξης, 

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  παρόχους  υπηρεσιών  διευκρινίσεις  ή 
συμπληρωματικές  πληροφορίες,  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  μέχρι  και  οχτώ (8)  ημέρες  προ  της  
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το  
αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από  
τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο 
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα  
ένστασης δυνάμει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/07.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά με όλες τις διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες που θα 

ζητηθούν και  σε όλους τους υποψηφίους (fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας το θέμα και τον 
αριθμό της Διακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα 
στοιχεία επικοινωνίας (Fax, e-mail). Η αποστολή της έγγραφης απάντησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι  
και έξι  (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον φορέα διενέργειας, θα κατατίθενται στο 
Τμήμα  Προμηθειών  του  Φορέα  Διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  και  συγκεκριμένα   του  Γενικού  Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Οι διευκρινίσεις θα εκδίδονται με απόφαση του φορέα διενέργειας μετά το σχετικό πρακτικό – εισήγηση επί των 
διευκρινίσεων της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού  για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών που θα αναλάβει 
την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ».  
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Αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – 
τροποποιήσεις.

Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεσθεί  προφορικές  απαντήσεις  εκ 
μέρους  οποιουδήποτε  υπαλλήλου  ή  συμβούλου  ή  στελέχους  διοίκησης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  ή  του  φορέα 
διενέργειας. 

Ο φορέας διενέργειας, αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των  
στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, 
πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του Web site.

Οι παρεχόμενες από τον φορέα διενέργειας διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της  
διακήρυξης.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων 
της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας παροχή υπηρεσιών. 

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται  
στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. 

(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Τα  εγκατεστημένα  στην  Ελλάδα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένα  στα  οικεία  

επαγγελματικά ή  εμπορικά μητρώα και  να  προσκομίζουν  ανάλογο  πιστοποιητικό.  Οι  υποψήφιοι  που δεν έχουν 
εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του 
κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007,

Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου  
Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με  
το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007).

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “πάροχος υπηρεσιών” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα 
(α), (β) και (γ) κατηγορίες. 

Οι  ενώσεις  προμηθευτών  και  οι  κοινοπραξίες  προμηθευτών  δεν  υποχρεώνονται  να  λαμβάνουν  ορισμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση όμως που η διακηρυσσόμενη με την 
παρούσα  παροχή  υπηρεσιών  κατακυρωθεί  σε  ένωση  προσώπων,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  -εφόσον  το 
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης- να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη 
νομική μορφή. Η ένωση στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να το  πράξει.  

ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι  συμμετέχοντες,   οφείλουν  να  καταθέσουν,  υποχρεωτικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους  στο  φάκελο  των  

δικαιολογητικών  συμμετοχής  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ,  τα  ακόλουθα  κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα: 

Α. Φυσικά πρόσωπα, ημεδαποί - αλλοδαποί
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δι’ αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του 
Π.Δ. 118/2007).

2. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
2.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία 

σύμφωνα με  το άρθρο 3 (απλούστευση διαδικασιών προμηθειών δημοσίου) του Ν 4250/26-03-
2013  «η  ανωτέρω  υπεύθυνη  δήλωση  φέρει  ημερομηνία  εντός  των   τελευταίων  τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και  δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ».

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. 
 Να δηλώνεται ότι  μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν 

έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 
1. για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 του εδ. α΄ της παρ. 2 του  

άρθρου 6 του π.δ. 118-2007, δηλαδή για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του  
π.δ. 60/2007, ήτοι:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία,  όπως αυτή ορίζεται  αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
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26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
• απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
• νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως ορίζεται  στο  άρθρο  1  της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία 
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).

2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας,  ψευδορκίας, 
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 

3. για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από 
τις  αναφερόμενες  στην  περίπτωση  (2)  του  εδ.  α΄της  παρ.2  του  άρθρου  6  του  Π.Δ.  118/2007 
καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση, που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος.
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν σε κάποια από 
τις αναφερόμενες στην περ. 2 του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 π.δ. 118/2007, δηλαδή ότι δεν τελούν 
υπό κοινή  εκκαθάριση  ή  ειδική  εκκαθάριση  του  ν.  1892/1990,  όπως εκάστοτε  ισχύει,  ή  υπό άλλες  
ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα)  και  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 
α)  ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και
β)    φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού.
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν 
τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.  
118/2007  καταστάσεις,  δηλαδή  υπό  κοινή  εκκαθάριση  ή  ειδική  εκκαθάριση  και,  επίσης,  ότι  η 
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης και επίσης, ότι 
η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και  
δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και  δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση 
αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. 
 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση 
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο 
της  κατακύρωσης,  όπως  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  άρθρο  5  της  παρούσας  διακήρυξης  και  
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.

2.2. 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986,  στην οποία θα δηλώνεται:
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
Ότι  ο  υποψήφιος  πάροχος  υπηρεσιών  δεν  έχει  διαπράξει  κανένα  σοβαρό  επαγγελματικό 

παράπτωμα
Ότι ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δεν έχει  κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημοσίου
Ότι ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
  Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και  

των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
  Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται  

από την Υπηρεσία.

2.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται  η   χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους  , κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 
118/2007.

     2.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
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1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων    οι  

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει την προκηρυσσόμενη παροχή υπηρεσιών.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

2.5. Εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα της παροχή υπηρεσιών.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να 
δηλώνεται:
1. Το τμήμα της σύμβασης, που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους.

2.  Οι υπεργολάβοι στους οποίους ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα της 
σύμβασης

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α΄ 75),  όπως εκάστοτε  ισχύει,  των 
παραπάνω αναφερομένων υπεργολάβων ότι αποδέχονται την παραπάνω ανάθεση.

Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων 
Α. Φυσικά πρόσωπα ημεδαποί – αλλοδαποί.
Διευκρινίζεται  ότι  οι  απαιτούμενες  κατά  τα  ανωτέρω  υπεύθυνες  δηλώσεις  υπογράφονται  από  τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις περιπτώσεις 
Α.Ε.
Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της 
εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα:
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων  
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
• Βεβαίωση  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής,  από  την  οποία  να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 
αυτού.

• Πρακτικό  απόφασης  Δ.Σ.  περί  εγκρίσεως  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  και  εξουσιοδότηση  σε 
συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά 

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων 
των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα  με  τη  μορφή  τους,  αντίστοιχα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  και  πιστοποιητικά  με  αυτά  που 
αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της 
έδρας ή  λειτουργίας  τους  και  από  τα  οποία  αποδεικνύεται  η  νόμιμη  σύσταση  και  λειτουργία  τους,  η 
εγγραφή  στα  προβλεπόμενα  μητρώα  εταιριών  και  το  τελευταίο  σε  ισχύ  καταστατικό,  και  οι  λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται  
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν 
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

Γ. Συνεταιρισμοί 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α και Β. 

Διευκρινίζεται ότι :
 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.
Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  πάροχο υπηρεσιών, που συμμετέχει  

στην ένωση.
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Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

2. Δήλωση  σύστασης  ένωσης  προμηθευτών,  νόμιμα  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  των 
δηλούντων,  στην  οποία  θα  φαίνεται  το  αντικείμενο  των  εργασιών  του  καθενός  από  τους 
συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του 
συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο 
που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

Επισημάνσεις : 
α) Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του παρόχου 
υπηρεσιών από τον διαγωνισμό. 
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό 
δεν  καλύπτει  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  αυτό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  του  
ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται  η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη  δήλωση ενώπιον  
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης  
ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (ΦΕΚ A’ 290), οφείλει να υποβάλει σε 
σφραγισμένο  φάκελο,  τα  ακόλουθα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  (Ο  προαναφερόμενος  σφραγισμένος  φάκελος,  
παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Το αρμόδιο όργανο  
προβαίνει στον έλεγχο και αποσφράγιση του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση, 
κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007) :
       1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας  
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
       α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
       β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997  
(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου  
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
       γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
       δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 
του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για  
τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L166 της  28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας,  η  οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου,  EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 
305),
       ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,  
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Υπόχρεοι  προσκόμισης  Αποσπάσματος  Ποινικού  Μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή 
δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  είναι  τα  φυσικά  πρόσωπα,  οι  διαχειριστές  των  προσωπικών 
εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.        
       2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την  
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και  επικουρικής)  και  ως προς τις  φορολογικές υποχρεώσεις  τους.  Σε περίπτωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
       3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος ο 
υποψήφιος,  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω  ειδοποίησης,  να  καταβάλει  ασφαλιστικές  εισφορές  για  το 
απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
      4.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  ισοδύναμης  επαγγελματικής  οργάνωσης,  με  το  οποίο  θα 
πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή  τους  σ'  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του 
διαγωνισμού,  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.
       5. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
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-  Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται  να  γίνει  η κατακύρωση αποτελεί  ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων 
αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται  τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των 
σημείων 1 έως και 9 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισημαίνεται ότι :
- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα.
-  Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  συνιστά  λόγο  αποκλεισμού  του 
προσφέροντα από τον διαγωνισμό.
- Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή  
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν,  
με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  υποψήφιου  Αναδόχου  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητική  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται  ότι  στη 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται  τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται  στην 
αντίστοιχη κατάσταση.
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6ο Υποβολή Προσφορών 
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα πρόσκληση. Οι προσφορές υποβάλλονται 
σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στο γραφείο Προμηθειών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» , 
όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την  21-4-2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00 μ.μ. ή εφόσον αποστέλλονται θα 
πρέπει  να  περιέρχονται  στο γραφείο  Προμηθειών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»,  όπου θα 
παραλαμβάνονται, μέχρι την 21-4-2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και  ώρα 14:00 μ.μ. 

Οι  προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει  να  βρίσκονται  συσκευασμένες  σε  ένα  ενιαίο  σύνολο  (φάκελο  ή 
συσκευασία) που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη: 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»  για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
με αριθμ. διακ. 2016-006/Π.

Θα αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη εξωτερικά σε κάθε 
ένα αντίστοιχα : α) φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

1.  Να σημειωθεί  ότι  οι  ενδιαφερόμενοι  σε  κάθε  φάκελό  τους (δικαιολογητικών συμμετοχής,  τεχνικής και  
οικονομικής προσφοράς) θα πρέπει να συμπεριλάβουν, εκτός από τα πρωτότυπα έγγραφα και ένα αντίτυπο αυτών.

2. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε 
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στο Γραφείο Προμηθειών του φορέα διενέργειας.
Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 

3. Εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

4.  Όλα  τα  έγγραφα και  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού και  όλα  τα  έγγραφα και  τα  στοιχεία  του  φακέλου 
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά 
τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι 
στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 
τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
     5. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται 
ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε  
περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
      6. Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων μονογράφονται 
από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
      7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 
όρων  της  διακήρυξης.  Οι  αναγραφόμενοι  κωδικοί  παροχής  υπηρεσιών  στην  προσφορά  δεσμεύουν  τους 
προσφέροντες και θα ενσωματωθούν στη σύμβαση.
      8. Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 
του Π.Δ. 118/2007 που ζητούνται από την διακήρυξη, οι δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007 
καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΤΑ  
ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ,  χωρίς  τιμές  (επί  ποινή  αποκλεισμού)  ,  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» .

9.  Επισημαίνεται  ότι,  όλα  τα  φύλλα  των  παραπάνω  εγγράφων  στοιχείων  της  προσφοράς,  πλην  της 
οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων , θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι  
το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο  
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οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω 
( π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ ).

10.  Οπωσδήποτε  πρέπει  ν'  αποφευχθεί  παραπομπή  σε  γενικούς  ή  ειδικούς  όρους  πωλήσεως  του 
διαγωνιζομένου.

11. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει  την  τυχόν  διόρθωση  και  να  μονογράψει  και  σφραγίσει  αυτή.  Η  προσφορά  απορρίπτεται  όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας  
και  Αξιολόγησης του  Διαγωνισμού προσυπογράφει  το  ανακεφαλαιωτικό  φύλλο  με  τις  τυχόν,  διορθώσεις  και  τις  
αναφέρει  στο  συντασσόμενο  πρακτικό,  ώστε  να  αποδεικνύεται  αδιαφιλονίκητα  ότι  προϋπήρχαν της στιγμής  του 
κλεισίματος του διαγωνισμού. 

12. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με 
προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο 
περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων 
εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντας όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να  
αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους. 
           13. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από 
κάθε  πλευρά  των  τοπικών  συνθηκών  εκτέλεσης  της  παροχή  υπηρεσιών  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.  
Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.

14. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ 
όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.

15.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί  νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών,  οι  διαγωνιζόμενοι  
παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου  του φορέα διενέργειας,  μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ή του φορέα 
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

16.  Επισημαίνεται  ότι  οι  τεχνικές  προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και  η 
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 
του Π.Δ. 118/2007).

17.  Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 
σύμβασης εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
Η  αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας 

και  Αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού  παρουσία  των  υποψηφίων  που  υπέβαλαν  προσφορά  ή  εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων  τους,  την  ημέρα  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  παρούσα  πρόσκληση.   Όλοι  οι  παρευρισκόμενοι 
λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και  των τεχνικών στοιχείων των 
προσφορών που κατατέθηκαν.  Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει  το 
άνοιγμα   της  αντίστοιχης  Προσφοράς.  Η  διαδικασία  αξιολόγησης  και  ολοκλήρωσης  του  διαγωνισμού 
πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:

Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής και οικονομικής Προσφοράς
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Στο  στάδιο  αυτό  η  Επιτροπή του  Διαγωνισμού αριθμεί,  μονογράφει  και  αποσφραγίζει  τον   φάκελο  των 

προσφορών  και  ελέγχει  αν  υπάρχουν  φάκελοι  :  α)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,  β)ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  και  γ)  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

Κατόπιν η  Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους της κάθε προσφοράς, και μονογράφει 
ανά φύλλο το περιεχόμενό τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να 
ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. Η  
Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των φακέλων. 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές και προτείνει 
στο  πρακτικό  που  συντάσσει  μετά  και  την  ολοκλήρωση  και  της  διαδικασίας  αξιολόγησης   των  οικονομικών 
προσφορών  τον  αποκλεισμό  των  διαγωνιζομένων,  που  έχουν  υποβάλει  ελλιπή  στοιχεία  ή  των  οποίων  τα 
υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στη συνέχεια αξιολογεί τις 
οικονομικές προσφορές. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφεται όλη η ανωτέρω 
διαδικασία και προτείνει την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση του φορέα διενέργειας κοινοποιείται  
στους συμμετέχοντες (σύμφωνα με το ν. 2672/1998).

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

Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών – Κατακύρωση
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών ακολουθεί το στάδιο της αποσφράγισης του φακέλου 

των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  από  την  επιτροπή.  Στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού κοινοποιείται –εντός προθεσμίας τουλάχιστον είκοσι ημερών πριν 
από την ημερομηνία αποσφράγισης- η σχετική έγγραφη ειδοποίηση σύμφωνα με το ν. 2672/1998, με την οποία  
καλείται να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στη παρούσα στο άρθρο 
3. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό από την επιτροπή.

Η απόφαση του φορέα διενέργειας για την κατακύρωση κοινοποιείται στον προμηθευτή (σύμφωνα με το ν.  
2672/1998),  ο  οποίος  και  προσκαλείται  εντός  δέκα  (10)  ημερών  να  υπογράψει  την  σύμβαση,  σύμφωνα  με  το 
παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  επιφέρει  τον  αποκλεισμό  του 
προμηθευτή  από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 8ο  ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι  τιμές  θα  πρέπει  να  δίδονται  σε  ΕΥΡΩ.  Θα  αναγράφονται  δε  αριθμητικώς  και  ολογράφως  στην  έντυπη 

προσφορά.
2. Προσφορές  που  δεν  δίνουν  τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζουν  σχέση  ΕΥΡΩ  σε  ξένο  νόμισμα  θα 

απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Προσφορά  που  δίδει  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  με  ρήτρα  συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται  
ως απαράδεκτη.

4. Το τίμημα της προσφοράς θα δίδεται  υποχρεωτικά σε ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται  κάθε επιβάρυνση 
εκτός ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ βαρύνει το φορέα διενέργειας. 

5. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα 
κ.λπ.) βαρύνει τον πάροχο υπηρεσιών και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

6. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:
Α) Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής χωρίς ΦΠΑ
Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ 
Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

7. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
8. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που 

δίνει το ευνοϊκότερο για τον φορέα διενέργειας αποτέλεσμα. 
9. Σε περίπτωση μείωσης τιμών ο πάροχος υπηρεσιών που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στον 

Αναθέτοντα   κατά  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού.  Παρόμοιες  ανακοινώσεις  μετά  την  υποβολή  των 
προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.

10. Σε  περίπτωση  που  το  προσφερόμενο  είδος  συγκροτείται  από  περισσότερα  του  ενός  μέρη  που  πιθανόν 
υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά. 

11. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας, όπως αυτή προκύπτει  
από την οικονομική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές των διαφόρων μερών, από τα οποία ενδεχομένως 
αποτελείται η προσφερόμενη  παροχή υπηρεσιών. 

12. Σε οποιαδήποτε  περίπτωση δεν αναγράφεται  τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται  στην προσφορά, 
θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.

13. Ο φορέας  διενέργειας διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητά  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 
παροχή υπηρεσιών),  οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και  να διευκολύνουν 
κάθε σχετικό έλεγχο του φορέα διενέργειας. 

14. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του 
κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το 
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες 
των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.

15. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα  
πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν 
στο  πλαίσιο  ολοκληρωμένης  τελωνειακής  ένωσης  με  την  Ε.Ε.,  οφείλουν  να  δηλώσουν  εγγράφως με  την 
προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους 
κατασκευής  του  ή  της  τιμής  απόκτησης  αυτού  για  εμπορία  (τιμή  dumping)  ή  αποδέκτης  εξαγωγικής  
επιδότησης.

16. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα  
από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον  
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Καναδά,  την  Αυστραλία,  το  Ισραήλ  και  την  Τουρκία,  καθώς  και  κάθε  άλλο  κράτος  που  αποδέχεται  και  
εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες από την επόμενη 

μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί  να γίνει  και  μετά τη λήξη της 

ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
4. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από τον φορέα διενέργειας, κατ’ ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.
5. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών,  ο φορέας διενέργειας μετά από εισήγηση του 

φορέα διενέργειας θα  απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο σε πέντε (5) 
ημέρες  πριν  από τη  λήξη  ισχύος  των Προσφορών τους,  εάν  αποδέχονται  την παράταση για  συγκεκριμένο  
χρονικό  διάστημα.  Οι  Προσφέροντες  οφείλουν  να  απαντήσουν εγγράφως μέσα σε  τρεις  (3)  ημέρες  και,  σε  
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν 
αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις.

6. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα  
του  διαγωνισμού  υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός  εάν  ο  φορέας  διενέργειας κρίνει,  κατά  περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν,  είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,  εφόσον τους ζητηθεί  πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

7. Η  ισχύς  των  προσφορών  παρατείνεται  αυτοδικαίως  για  όσο  χρονικό  διάστημα  ενδεχομένως  ανασταλεί  η 
διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου 
μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων του φορέα διενέργειας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην 
περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:

1. είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 
2. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
3. αποτελεί  εναλλακτική  προσφορά,  είτε  στο  σύνολό  της,  είτε  στα  επιμέρους  τμήματα  της  παροχή 
υπηρεσιών,
4. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας,
5. δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ,
6. δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της  
τεχνικής προσφοράς,
7. η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης,
8. η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007, 
9. ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
10. παρουσιάζει  κατά  την  πλήρως  και  επαρκώς  αιτιολογημένη  κρίση  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,
11. δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής παρόχου υπηρεσιών σε αυτόν και της διενέργειάς του,  

έως  και  την  κατακυρωτική  απόφαση,  επιτρέπεται  ένσταση  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  (ενδικοφανής 
προσφυγή,  άρθρο 15 του Π.Δ.  118/2007)  .  Με  την ένσταση που ασκείται  κατά  της  κατακυρωτικής  απόφασης,  
επιτρέπεται  και  η  προβολή  λόγων που αφορούν την πληρότητα και  νομιμότητα  των δικαιολογητικών,  τα  οποία 
προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του 
Π.Δ. 118/2007.

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του 
φορέα διενέργειας ως εξής :  

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών.  Για  τov  καθορισμό  της 
προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται  και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η 
ένσταση  εξετάζεται  από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  συλλογικό  όργανο  (Επιτροπή  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και 
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Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (φορέας διενέργειας) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του φορέα διενέργειας που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε  
διαγωνιζόμενου  στον  διαγωνισμό  ή  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού  ως  προς  τη  διαδικασία  παραλαβής  και  
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν  
επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή  του  διαγωνισμού,  αλλά  εξετάζεται  κατά  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του 
διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση του φορέα διενέργειας εκδίδεται μετά από  
γνωμοδότηση  αυτού.  Η  ένσταση  κατά  της  συμμετοχής  παρόχου  υπηρεσιών  στο  διαγωνισμό  κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών  
(3)  εργασίμων  ημερών,  αφότου  ο  ενδιαφερόμενος  πάροχος  υπηρεσιών  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  πράξης  ή 
παράλειψης του φορέα διενέργειας.  Η ένσταση αυτή κοινοποιείται  υποχρεωτικά,  εντός δύο (2) ημερών από την 
υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό  
όργανο και το αποφασίζον όργανο (φορέας διενέργειας) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10)  
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα 
και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 
εργασίμων  ημερών,  αφότου  ο  ενδιαφερόμενος  πάροχος  υπηρεσιών  έλαβε  γνώση  της  ανωτέρω κατακυρωτικής 
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από 
την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται  από το αρμόδιο γνωμοδοτικό  
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (φορέας διενέργειας) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε  
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται  
δεκτές.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης  προσκομίζεται  παράβολο  υπέρ  του  Δημοσίου,  ποσού  ίσου  με 
ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της παροχή υπηρεσιών, το ύψος του οποίου 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Το παράβολο 
αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 1429 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το 
ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής  
απόφασης  των  Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  Ανάπτυξης,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  35  του 
Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005).

Η απόφαση επί  της  ενστάσεως κοινοποιείται  στους  ενιστάμενους  χωρίς  υπαίτια  καθυστέρηση του  Φορέα 
Διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.  Οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν  πλήρη  γνώση  της  σχετικής  απόφασης,  μετά  την 
κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από τον φορέα διενέργεια, με φροντίδα τους.

Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των  
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής 
απόφασης  από  τον  φορέα  διενέργειας.  Επί  της  προσφυγής  αποφασίζει  ο  φορέας  διενέργειας,  ύστερα  από 
γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη 
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του  
Π.Δ. 118/2007.

Β) Προσφυγή επίσης μπορεί  να ασκηθεί με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 3 
παρ. 2 του ν. 2522/1997.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  (τεχνικών  και  οικονομικών)  γίνεται  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
Ο φορέας διενέργειας δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και  

αζημίως  γι'  αυτή,  να  απορρίπτει  ή  να  αποδέχεται,  τις  προσφορές.  Ο φορέας  διενέργειας  επίσης  δικαιούται  να  
ακυρώνει το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν. 

Επίσης, ο φορέας διενέργειας διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να 
ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών της.
δ)  και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
Η επιλογή του Παρόχου υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στο Κεφάλαιο Γ,  της παρούσας διακήρυξης και  στις από άποψη περιεχομένου αντίστοιχες 
διατάξεις του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τότε κατανέμεται  η 
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προς παροχή υπηρεσιών ποσότητα, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων μειοδοτών. Εφόσον 
το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές τελικός πάροχος υπηρεσιών επιλέγεται 
ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή  
ισοδύναμες προσφορές.

Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη παροχή υπηρεσιών κατακυρωθεί σε ένωση, ο φορέας διενέργειας  
δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της  
Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει την με χαμηλότερη τιμή, δεν  
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6  
του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος,  σύμφωνα με τα  
οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον πάροχο υπηρεσιών με  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 
τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον πάροχο υπηρεσιών με  την  αμέσως επόμενη χαμηλότερη 
τιμή και  ούτω καθ΄  εξής.  Αν κανένας  από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει,  σύμφωνα με  τους όρους και  τις 
προϋποθέσεις  των  ανωτέρω  διατάξεων,  ένα  ή   περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από τον φορέα διενέργειας μετά από την ανακοίνωση της σχετικής 

απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου  και συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 
Παράρτημα ΙΙΙ (Σχέδιο Σύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.

2. Μεταξύ  του  φορέα  διενέργειας  και  του  παρόχου  υπηρεσιών  στον  οποίο  τελικώς  νομίμως  και  εγκύρως 
κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

3. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και  
την προσφορά του παρόχου υπηρεσιών, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει  
όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

4. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 

5. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την 
συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της  
διαδικασίας ή της σύμβασης. 

6. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται  ρητά από τη Σύμβαση και  τα παραρτήματα αυτής ή  σε  περίπτωση που  
ανακύψουν αντικρουόμενοι/αντιφατικοί  όροι  αυτής,  για  την ερμηνεία της λαμβάνονται  υπόψη κατά σειρά η 
παρούσα  Διακήρυξη,  η  Απόφαση  Κατακύρωσης  και  η  Τεχνική  και  Οικονομική  Προσφορά  του  Παρόχου 
υπηρεσιών.

7. Κανένας  από τους υποψήφιους δεν έχει  δικαίωμα να αποσύρει  την προσφορά του ή μέρος της μετά την 
κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις  
και ειδικότερα: 
(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση. 
(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του φορέα διενέργειας, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή 
δικαστική ενέργεια. 

8. Ειδικότερα,  ο  φορέας διενέργειας καταρτίζει  τη  σχετική Σύμβαση,  ο  δε  υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών 
καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα σε 10 μέρες από την ανακοίνωση, προσκομίζοντας αντίστοιχα την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης.  

9. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη 
Σύμβαση μέσα στην  ταχθείσα ημερομηνία  ή  προσέλθει  αλλά δεν  καταθέσει  τις  εγγυητικές  επιστολές  που 
προβλέπονται,  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  και  να  καταπέσει  υπέρ  του  φορέα  διενέργειας  η  εγγύηση 
συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Ο φορέας διενέργειας στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο 
επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος πάροχος 
υπηρεσιών υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στον φορέα διενέργειας εξαιτίας της 
αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.

10. Σε  περίπτωση  που  πιθανολογείται  ότι  κατά  το  χρονικό  διάστημα  κατάρτισης  του  τελικού  κειμένου  της 
Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς, ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της  
ισχύος  της  Προσφοράς  του  κατά  τον  εκτιμούμενο  για  την  ολοκλήρωση  του  κειμένου  της  Σύμβασης 
απαιτούμενο.

11. Ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο 
κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσής της, η οποία καλύπτει σε 
ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της παροχή υπηρεσιών που θα του κατακυρωθεί χωρίς  
Φ.Π.Α.

12. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών 
αυτό το δικαίωμα.
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13. Οι  εγγυήσεις  θα  πρέπει  να  είναι  συμπληρωμένες  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του  Παραρτήματος  ΙΙ  της 
παρούσας.

14. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της § 3 του άρθρου  
25 του ΠΔ 118/2007 τα ακόλουθα:
α) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την εν λόγω προς ανάθεση παροχή υπηρεσιών και 
β) την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης 

15. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

16. Η  απαλλαγή  από  την  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  παροχή  υπηρεσιών  ενεργείται  με  επιστροφή  της 
εγγυητικής επιστολής στον  πάροχο υπηρεσιών. 

17. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε 
αυτήν είναι ισχυρή.

18. Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιηθεί  μόνο  με  έγγραφη  συμφωνία  των  συμβαλλομένων  μερών, 
αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της παροχή υπηρεσιών,  
όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους  

όρους  της  Σύμβασης,  της  Διακήρυξης,  της  Απόφασης  Κατακύρωσης  και  της  Προσφοράς  του,  διαφορετικά 
υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο ο φορέας διενέργειας.

Ο πάροχος υπηρεσιών ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη  
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι του φορέα διενέργειας και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα 
τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις  
ίδιες  αρμοδιότητες.  Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και  του αναπληρωτή του αναφέρεται  
γραπτά στον φορέα διενέργειας και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτού.

Ο  εκπρόσωπος  και  ο  αναπληρωτής  εκπρόσωπος  του  παρόχου  υπηρεσιών  είναι  μεταξύ  άλλων 
εξουσιοδοτημένοι  να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και  να διευθετούν για  
λογαριασμό του οποιαδήποτε  διαφορά προκύπτει  ή  σχετίζεται  με  τη  Σύμβαση,  συμμετέχοντας,  όποτε  και  όπου 
κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα του φορέα διενέργειας.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχή υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να συνεργάζεται  
στενά  με   τον  Φορέα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της Παροχή υπηρεσιών.

Ο  πάροχος  υπηρεσιών  εγγυάται  για  τη  διάθεση  του  αναφερομένου  στην  Προσφορά  του,  υπό  παροχή 
υπηρεσιών  προϊόντος  και  του  επιστημονικού  και  λοιπού  προσωπικού,  καθώς  επίσης  και  συνεργατών  που  θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις 
της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις  
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του φορέα διενέργειας ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.  
Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας διενέργειας δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του  
παρόχου υπηρεσιών, οπότε ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο ανάλογης  
εμπειρίας και προσόντων. 

Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις  
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του φορέα διενέργειας.

Ο φορέας διενέργειας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη  
αιτία κατά την εκτέλεση της Παροχή υπηρεσιών.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί  
σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο πάροχος υπηρεσιών ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο  
πάροχος υπηρεσιών μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Σε  περίπτωση  που  ο  πάροχος  υπηρεσιών  είναι  ένωση/κοινοπραξία,  τα  μέλη  που  αποτελούν  την 
ένωση/κοινοπραξία  θα  είναι  από  κοινού  και  εις  ολόκληρον  υπεύθυνα  έναντι  του  φορέα  διενέργειας  για  την 
εκπλήρωση  όλων  των  απορρεουσών  από  την  παρούσα  υποχρεώσεών  τους.  Τυχόν  υφιστάμενες  μεταξύ  τους 
συμφωνίες  περί  κατανομής  των  ευθυνών  τους  έχουν  ισχύ  μόνον  στις  εσωτερικές  τους  σχέσεις  και  σε  καμία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του φορέα διενέργειας ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις 
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Παροχής υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της  
Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή 
λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την  
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Στην ως άνω περίπτωση ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως τον 
φορέα διενέργειας. Εάν κατά την κρίση του φορέα διενέργειας οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα  
εναπομείναντα  μέλη  της  ένωσης/κοινοπραξίας,  η  Σύμβαση  υλοποιείται  από τα  λοιπά  μέλη  στο  σύνολό  της  και 
εξακολουθεί  να παράγει  όλα τα έννομα αποτελέσματά της.  Η σχετική Απόφαση του φορέα διενέργειας περί της 
δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον πάροχο 
υπηρεσιών.
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Εφόσον  ο  φορέας  διενέργειας  αποφασίσει  σχετικά  ότι  τα  εναπομείναντα  μέλη  δεν  επαρκούν  για  να 
εκπληρώσουν  τους  όρους  της  Σύμβασης,  τότε  ο  πάροχος  υπηρεσιών  ένωση/κοινοπραξία  οφείλει  να  προτείνει  
αντικαταστάτη,  με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους.  Η πρόταση θα πρέπει  να  συνοδεύεται  από 
σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών 
όρων και  την  εν  γένει  υποκατάσταση του  στις  υποχρεώσεις  του  αποχωρούντος  μέλους.  Ο φορέας διενέργειας 
εγκρίνει  με  Απόφασή  της  την  αντικατάσταση  αυτή.  Σε  περίπτωση  όμως  που  η  πρόταση  για  συγκεκριμένο 
αντικαταστάτη  δεν  γίνει  αποδεκτή,  ο  φορέας  διενέργειας  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  τον  Ανάδοχο  ένωση 
/κοινοπραξία έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ –  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 Το  συνολικό  τίμημα για  την  παροχή υπηρεσιών  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» της 
παρούσας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων  (45.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου και  για το 25%  του συνολικού τιμήματος της  
σύμβασης, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης.

Η πληρωμή του παρόχου υπηρεσιών θα γίνεται μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από  
την αρμόδια υπηρεσία του φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό  
διάστημα από την προσκόμισή τους. Ο πάροχος υπηρεσιών επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και  
κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει  τον πάροχο υπηρεσιών,  
σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κάθε  φορά  Νόμους  και  σχετικές  Εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  
Οικονομικών. Επιπλέον ο πάροχος υπηρεσιών επιβαρύνεται με κράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας επί του καθαρού 
ποσού. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2198/1994.

Απαιτήσεις του Παρόχου υπηρεσιών για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)  
που  αφορούν  στην  εξόφληση  των  φόρων,  ασφαλιστικών  εισφορών  και  λοιπών  δαπανών  που  τον  βαρύνουν, 
σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  νομοθετικές  και  κανονιστικές  Διατάξεις.  Για  όλες  τις  πληρωμές  θα  εκδίδονται  τα  
απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η  παραλαβή  της  γενομένης  εργασίας  θα  γίνει  στο  Νοσοκομείο  και  θα  πραγματοποιηθεί  από  αρμόδια 

επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  που  θα  συγκροτηθεί  για  το  σκοπό  αυτό  και  θα  εκδίδει  σχετικά  
πρωτόκολλα παραλαβής. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της  
επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  μπορεί  να  μετατίθεται.  Μετάθεση 
επιτρέπεται  μόνο  όταν  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν 
αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  του  συμβατικού  έργου.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του  
συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Πάροχος υπηρεσιών δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής  

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Πάροχος 
υπηρεσιών δικαιούται  να  εκχωρήσει,  χωρίς  έγκριση,  τις  απαιτήσεις  του έναντι  της  Αναθέτουσας Αρχής για  την 
καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί  
νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 18ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ο  Ανάδοχος  δεν  αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών,  
ούτε  κοινοποιεί  στοιχεία,  έγγραφα  και  πληροφορίες  των  οποίων  λαμβάνει  γνώση  σε  σχέση  με  τη  Σύμβαση, 
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω  
υποχρέωση.  Σε  περίπτωση  αθέτησης  από  τον  Ανάδοχο  της  ως  άνω  υποχρέωσής  του,  η  Αναθέτουσα  Αρχή 
δικαιούται  να  απαιτήσει  την  αποκατάσταση  τυχόν  ζημίας  της  και  την  παύση  κοινοποίησης  των  εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Πάροχος υπηρεσιών δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες  
δηλώσεις σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 
συμμετέχει  σε  δραστηριότητες  ασυμβίβαστες  με  τις  υποχρεώσεις  του  απέναντι  στην  Αναθέτουσα  Αρχή και  δεν 
δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

ΑΡΘΡΟ 19ο ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση 
του  Έργου.  Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της  ισχύουσας  
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα  
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παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης 
ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού  
και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία 
και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα 
Αρχής.  Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται  να ζητήσει  την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας  
Έργου  του  Αναδόχου,  οπότε  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  προβεί  σε  αντικατάσταση  με  άλλο  πρόσωπο,  ανάλογης  
εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη  
διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και μόνο με άλλο  
πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει  την Αναθέτουσα Αρχή 
εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση που μέλη της 
Ομάδας  Έργου  του  Αναδόχου  αποχωρήσουν από αυτήν  ή  λύσουν  τη  συνεργασία  τους  μαζί  του,  ο  Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 
υπηρεσίες  τους  και  αφετέρου  να  αντικαταστήσει  άμεσα  τους  αποχωρήσαντες  συνεργάτες  με  άλλους  ανάλογης 
εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής.

Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/  Κοινοπραξία,  τα  Μέλη  που  αποτελούν  την 
Ένωση/Κοινοπραξία,  θα  είναι  από  κοινού  και  εις  ολόκληρον υπεύθυνα  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  την 
εκπλήρωση  όλων  των  απορρεουσών  από  τη  Διακήρυξη  υποχρεώσεών  τους.  Τυχόν  υφιστάμενες  μεταξύ  τους 
συμφωνίες  περί  κατανομής  των  ευθυνών  τους  έχουν  ισχύ  μόνον  στις  εσωτερικές  τους  σχέσεις  και  σε  καμία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από 
τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε  από  τα  Μέλη  της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας,  εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο  ή  λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί  να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την  
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις  
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να  
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου  
εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή  
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης  
των  ανωτέρω  γεγονότων.  Σε  τέτοια  περίπτωση  καταπίπτουν  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  οι  Εγγυητικές  
Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

ΑΡΘΡΟ 20ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
1. Ο πάροχος υπηρεσιών, για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους 

που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα 
της παροχή υπηρεσιών.

2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον φορέα διενέργειας.
3. Ο  πάροχος  υπηρεσιών  ευθύνεται  για  τις  πράξεις,  παραλείψεις  και  αμέλειες  των  υπεργολάβων  και  των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

4. Ο πάροχος υπηρεσιών δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

5. Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο πάροχος υπηρεσιών απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια του φορέα 
διενέργειας.  Τα  τμήματα  τα  οποία  καλύπτει  η  υπεργολαβία,  καθώς  και  η  ταυτότητα  του  υπεργολάβου 
κοινοποιούνται στον φορέα διενέργειας, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του πάροχος υπηρεσιών από την οποία 
πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 
ανάθεση της Σύμβασης.

6. Ο φορέας διενέργειας  δικαιούται  να  ζητήσει  από  τον  Ανάδοχο την  αντικατάσταση  υπεργολάβου ή  φυσικού 
προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση της παροχή υπηρεσιών που,  κατά την βάσιμη και  αιτιολογημένη 
κρίση  της,  δεν  ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  της  (παροχή  υπηρεσιών),  ο  δε  πάροχος  υπηρεσιών 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση του φορέα διενέργειας, σε εύλογο χρονικό 
διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

7. Σε  κάθε  περίπτωση,  την  πλήρη ευθύνη  για  την ολοκλήρωση της  παροχή υπηρεσιών φέρει  αποκλειστικά  ο 
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πάροχος υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 21ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η  
αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά  ανωτέρας  βίας.  Ως  τέτοια  δεν  θεωρούνται  για  τον  Πάροχο 
υπηρεσιών όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Πάροχου 
υπηρεσιών.
Ο Πάροχος υπηρεσιών, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι  
(20)  ημερών  από  λήψεως  του  σχετικού  αιτήματος  του  Αναδόχου,  διαφορετικά  με  την  πάροδο  άπρακτης  της  
προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 22ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ– ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  επιβάλει  κυρώσεις  με  τη  μορφή  προστίμων  στην  περίπτωση,  στην  οποία  ο 
Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών 
περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα  
με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να 
εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής  
εκτέλεσης. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του παρόχου υπηρεσιών 
ή  σε  περίπτωση  παράβασης  από  τον  ανάδοχο  οιουδήποτε  από  τους  όρους  της  Διακήρυξης  και  της  σχετικής 
σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον πάροχο υπηρεσιών έκπτωτο και να λύσει τη  
σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 
Πάροχος υπηρεσιών αποδείξει  ότι  η καθυστέρηση οφείλεται  σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας  
Αρχής.  Σε  περίπτωση  έκπτωσης  καταπίπτουν  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  οι  εγγυητικές  επιστολές  καλής 
εκτέλεσης και υποχρεούται ο Πάροχος υπηρεσιών σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία 
επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του πάροχος υπηρεσιών έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι  
διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όταν ο φορέας 
δεν χρειάζεται  πλέον την υπηρεσία είτε  λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε  λόγω διακοπής η περιορισμού της 
δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία (ΠΔ 118/07 άρθρο 21 ζ  i  )  

ΑΡΘΡΟ 23ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 

ισχύουν  κάθε  φορά  (Ν.2286/95,  Π.Δ.118/2007,  Π.Δ.60/2007,  Ν.3329/2005,  Ν.3580/2007,  Ν.2955/2001, 
Ν.3377/2005,  Ν.2362/1995,  Ν.Δ.496/1974,  Ν.2198/1994,  Ν.3548/2007,  Ν.2522/97).  Η  εφαρμογή  των  διατάξεων 
αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη  
σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Η  Σύμβαση  διέπεται  από το  Ελληνικό  Δίκαιο.  Σε  περίπτωση διαφορών σχετικά  με  την  ερμηνεία  ή  την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια  για  τη  φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,  
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’       ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ  1. Τεχνική Προσφορά 

Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή

Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς
Καταγράφεται η προσφερόμενη υπηρεσία από τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών. 

Η καταγραφή θα πρέπει γίνει:
 Με την αναφορά της παροχής υπηρεσιών για την οποία κάνει προσφορά.
 Με την περιγραφή των απαιτούμενων προδιαγραφών σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄της παρούσης.
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ.  μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την 

ποινή του αποκλεισμού.
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ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά

1. Για  την  παροχή  υπηρεσιών,  όπως  περιγράφεται  στον  Πίνακα  του  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  Γ΄,  πρέπει  να  δοθεί  
ολοκληρωμένη προσφορά. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το κόστος της υπηρεσίας είναι μηδενικό, 
όπου και πάλι αναγράφεται στην προσφορά.

2. Οι  τιμή  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  αριθμητικώς  και  ολογράφως  στην 
προσφοράς.

3. Το Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.
4. Η  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών,  οι  δε  πάροχοι  υπηρεσιών υποχρεούνται  να  παρέχουν αυτά.  Η 
ευθύνη όμως, για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 3  Ο   : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1.    Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και στελεχωμένο τεχνικό τμήμα, το οποίο 
θα παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση. Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να προσκομίζει  
κάθε πρόσφορο στοιχείο,  από το οποίο θα αποδεικνύεται  ότι  πληροί  τις πιο πάνω απαιτήσεις (διεύθυνση 
εγκατάστασης, απασχολούμενο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λπ.). 

2.   Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, ώστε να βεβαιωθεί για τη 
δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με τη διακήρυξη.

3.    Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να υποβάλει έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  
την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και  
γενικά  την  ανταπόκρισή  τους  στις  τεχνικές  απαιτήσεις  της  διακήρυξης,  καθώς  και  ότι  αναλαμβάνει  την 
υποχρέωση να διαθέτει  εξειδικευμένο υπάλληλο,  ο οποίος θα επιδείξει  στο προσωπικό του Νοσοκομείου,  
εφόσον απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού των ειδών, καθώς και τα προστατευτικά μέτρα για την 
ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

4. Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει  επίσης  να  εγγυάται  εγγράφως ότι  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της σύμβασης θα 
διαθέτει επαρκή ποσότητα υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων, Μονάδων 
ή Εργαστηρίων του Νοσοκομείου, για τα οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη.

5.  Μαζί με την τεχνική προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο  
την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την 
ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού. 

6. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών,  από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, 
στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών (με τη σειρά που 
αναγράφονται  στο σχετικό παράρτημα),  καθώς και  σε  κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου που 
περιέχεται  στη  διακήρυξη.  Τα  αναγραφόμενα  στο  φύλλο  συμμόρφωσης  πρέπει  να  τεκμηριώνονται  με 
παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση 
επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι  δεν αναγράφεται στα 
τεχνικά φυλλάδια.

7. Οι  παραπάνω  όροι  θεωρούνται  δεσμευτικοί,  με  ποινή  απόρριψης  της  προσφοράς  σε  περίπτωση  μη 
συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ   ή   ΜΗ
ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 (Αναφορά σε Τεχνικά στοιχεία)

1. Ακολουθείται η τήρηση της σειράς των Παραγράφων της Υπηρεσίας
2. Τα χαρακτηριστικά θα δίδονται περιγραφικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1Ο :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Η  ετήσια  συντήρηση  αφορά  18  μηχανήματα  τεχνητού  νεφρού  του  κατασκευαστικού  οίκου  Fresenius 
Medical Care όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

A/A Τύπος Μηχανήματος Σειριακός 
Αριθμός

1 4008S 8VCALP90
2 4008S 9VCARQ27
3 4008S 9VCARQ26
4 4008B 8V5AC518
5 4008S 9VCARQ25
6 4008S 9VCARQ24
7 4008S 9VCARQ23
8 4008S 9VCARQ22
9 4008S 9VCARQ21
10 4008S 9VCARQ20
11 4008S 7VCAGE06
12 4008S 9VCARQ19
13 4008S 9VCARQ17
14 4008S 9VCARQ18
15 4008B 8V5AC516
16 4008B 8V5AC513
17 4008S 8VCALQ01
18 4008B 8V5AC515

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής 
συντήρησης σύμφωνα με τα όσα υποδεικνύονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

2.  Όλες  οι  εργασίες  θα  πραγματοποιούνται  από  εκπαιδευμένο  από  την  κατασκευάστρια  εταιρία 
προσωπικό το οποίο θα διαθέτει τα ανάλογα πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

3. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται μια φορά τον χρόνο και θα περιλαμβάνει:
1. Οπτικό εξωτερικό έλεγχο του μηχανήματος 
2. Αλλαγή φίλτρων και ο-ring του μηχανήματος 
3. Έλεγχος/ρυθμίσεις του υδραυλικού συστήματος-ροών-πιέσεων-θερμοκρασίας- αγωγιμότητας-
διαμεμβρανικής πίεσης-υποδοχής φύσιγγας διττανθρακικών
4. Έλεγχος/ρυθμίσεις του συστήματος υπερδιήθησης και αντλιών διαλυμάτων
5. Έλεγχος των εξωτερικών συνεργαζόμενων  στοιχείων του μηχανήματος 
6. Έλεγχος και ρυθμίσεις των υπαρχόντων συστημάτων
7. Έλεγχος ηλεκτρικών διαρροών/ασφάλειας
8. Έλεγχος Τ1
9. Χημική απολύμανση

4. Κατά τη διάρκεια της προληπτικής συντήρησης θα αλλάζονται όλα τα φθαρμένα ανταλλακτικά τα οποία 
είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν.

5. Εκτός των παραπάνω ο συντηρητής υποχρεούται να ανταποκρίνεται εντός 2 - 4 ωρών σε κάθε κλίση 
του τμήματος ή της τεχνικής υπηρεσίας για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών.

6. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά, εξαρτήματα που θα απαιτούνται για την 
αποκατάσταση των βλαβών των μηχανημάτων.

7.  Κατά την  διάρκεια  της  εγγύησης θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας  συντήρησης,  βλαβών που θα 
παρακολουθείται  και  θα  μονογράφεται  από  τους  υπευθύνους  του  τμήματος  και  τον  τεχνικό  του 
συντηρητή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του 
μηχανήματος.
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8. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται με φαξ ή τηλεφωνικά για την βλάβη, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του 
χρόνου ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος                 
                       
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης:                                                                                                                                 
Ημερομηνία Έκδοσης:                                                                                                          
Προς το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 
Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου,   οδός……… αρ.  …., Τ.Κ. …………., Πόλη…….

Εγγύηση μας υπ’αριθμόν                               για ευρώ
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών                                     , οδός                   , αριθμός           

                , σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ’  αρ. …………..σύμβαση, που θα καλύπτει την 
ανάθεση                             , συνολικής αξίας                           ,  και  ότι  σύμφωνα  με  σχετικό  όρο  στη  σύμβαση  αυτή  η 
Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας 
της παροχή υπηρεσιών ειδών………. του ………………... Ποσού                                           

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα                                   παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)                         , 2)                                      ατομικά για κάθε μία από αυτές και 
ως  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον  υπόχρεων  μεταξύ  τους,  εκ  της  ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της  Ένωσης 
Προμηθευτών)  και  εγγυάται  προς  εσάς  με  την  παρούσα,  ανεκκλήτως  και  ανεπιφυλάκτως,  παραιτούμενη  του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν 
αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με  
απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό 
που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε  περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε  ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την                                        
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί  από την υπηρεσία σας πριν από την  

ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της  παρούσας δεν  υπερβαίνει  το  όριο  εγγυήσεων  που  έχει  καθοριστεί  από  το  
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
                                                                                                            (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ       ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΚΑΙ
 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «……………….»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την  ………………………..…… :
α) το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Εθνικής Αντίστασης 161, 
Τ.Κ. 55134 (ΑΦΜ 999150010, Δ.Ο.Υ. KAΛΑΜΑΡΙΑΣ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας 
από τον Διοικητή του Νοσοκομείου …………………………….. ………………………………..και
β) ……………………………………………………………………………………………………….. με ΑΦΜ 
……………………. της Δ.Ο.Υ. …………….. (στο εξής καλούμενη «ΠΑΡΟΧΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ») που εδρεύει στ.. 
…………. (οδός ……………………… ,Τ.Κ. ………….., τηλ. ………., fax: ……..) και εκπροσωπείται νόμιμα για την 
υπογραφή της παρούσας από τον/την ……..……………………………,
αφού έλαβαν υπόψη την υπ’ αριθμ. ……………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την 
οποία εγκρίθηκε τ.. …………………………………….., το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 
συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής :

Ήδη με  την παρούσα η πρώτη συμβαλλόμενη  το Γενικό Νοσοκομείο  Θεσσαλονίκης  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ………………….….(καλούμενη στο εξής «ο πάροχος υπηρεσιών») και  
αυτή  αναλαμβάνει  την  παροχή  υπηρεσιών………………….  που  της  κατακυρώθηκε,  συμφωνήθηκε  και  έγιναν 
αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
    
    Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης με αριθμ. 2016-006/Π

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ,  ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

****************

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

Τα  ανωτέρω  στο  εξής  θα  καλούνται  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο πάνω και σύμφωνα με την προσφορά του Παρόχου 
υπηρεσιών  στην  οποία  αναφέρονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προσφερόμενης  προμήθειας  και  η  οποία 
προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ –  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το συνολικό τίμημα για την παροχή της εν λόγω Συντήρηση Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου 
της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των………………………………… ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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Η πληρωμή  του  παρόχου  υπηρεσιών  θα  γίνεται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  φορέα  διεξαγωγής  του 
διαγωνισμού με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Τα αναγκαία 
δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει  να προσκομίσει  ο πάροχος υπηρεσιών είναι  μετά από έκδοση  
χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο:

α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά της τριμελούς επιτροπής 
γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κατά  την  πληρωμή  του,  θα  παρακρατείται  ο  προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  24  του  Ν.  2198/94  φόρος 
εισοδήματος

Ο  Πάροχος  υπηρεσιών  επιβαρύνεται  με  κάθε  νόμιμη  ασφαλιστική  εισφορά  και  κράτηση  υπέρ  νομικών 
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον πάροχο υπηρεσιών. Απαιτήσεις του παρόχου για 
οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται  δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών 
στοιχείων και  εγγράφων (τιμολόγια,  αποδείξεις,  πιστοποιητικά  κ.λπ.)  που  αφορούν στην  εξόφληση των φόρων, 
ασφαλιστικών  εισφορών  και  λοιπών  δαπανών  που  τον  βαρύνουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  νομοθετικές  και  
κανονιστικές Διατάξεις.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο  
του παρόχου, θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 
Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται  
από  κάθε  ένα  μέλος  της  κοινοπραξίας  ή  της  ένωσης  χωριστά,  ανάλογα  με  το  μέρος  της  παροχής 
υπηρεσιών………………που  έχει  αναλάβει  να  υλοποιήσει,  όπως  έχει  περιγραφεί  στην  Τεχνική  Προσφορά  της 
σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.

Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως  
εκπροσώπου (“project leader”).  Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την 
καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της 
συντήρησης  ακτινολογικών  μηχανημάτων  του  Νοσοκομείου.  Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Θεσσαλονίκης  «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν 
εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών 
της ενώσεως / κοινοπραξίας.  

ΑΡΘΡΟ 3Ο Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής 

Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής υπηρεσίας , θα πραγματοποιείται  σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και  με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του προμηθευτού,  τα οποία  
καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης

1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό παροχή υπηρεσιών υλικού, τυχόν εργασίες 
εγκατάστασής του, την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς 
υποχρέωσης του Πάροχος υπηρεσιών, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί  αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των ………… (…..00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων 
κρατήσεων και εξόδων.

2. Η πληρωμή του Πάροχος υπηρεσιών θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική  
παραλαβή από το Νοσοκομείο. 

3. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας που παραδόθηκε, μετά την οριστική  
παραλαβή του είδους (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής του 
είδους με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του πάροχος 
υπηρεσιών.

4. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5.  Χρόνος  εξόφλησης:  Εντός  εξήντα  (60)  ημερών,  υπολογιζόμενων  από  την  επομένη  της  υποβολής  του 
τιμολογίου πώλησης από τον πάροχο υπηρεσιών. 

5.1.  Η  εξόφληση  γίνεται  με  βάση  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  τα  λοιπά  στοιχεία  που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωμής  ή  την  είσπραξη  απαιτήσεων  από  το  Δημόσιο  και  τα  Ν.Π.Δ.Δ.  (αποδεικτικά  φορολογικής  και  
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).

5.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής  
και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών εκδώσει 
τιμολόγιο  πώλησης  –  δελτίο  αποστολής  ως συνοδευτικό  φορολογικό  στοιχείο  των  προϊόντων,  η  ως  άνω 
προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
6.  Σε  περίπτωση  που  η  εξόφληση  των  τιμολογίων  γίνει  μετά  την  πιο  πάνω  προθεσμία,  το  Νοσοκομείο 

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην  
οδηγία 2003/35) της 29-6-2003 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»  
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(Φ.Ε.Κ.  Α΄  138/5-6-2003)  και  το  οφειλόμενο  ποσό καταβάλλεται  έντοκα,  εφόσον  υποβληθεί  σχετική  αίτηση του 
πάροχος υπηρεσιών, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις  
αναχρηματοδότησης της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  (επιτόκιο  αναφοράς)  προσαυξημένο  κατά  δύο  (2,00) 
ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο).

7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται :
α)  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  μεσολαβεί  από  την  αποστολή  του  σχετικού  χρηματικού  εντάλματος 

πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού,
        β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και

γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. 
Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του πάροχου  

υπηρεσιών  (μη  έγκαιρη  υποβολή  των  αναγκαίων  δικαιολογητικών,  παραλαβή  των  υλικών  με  έκπτωση  λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).

8. Ο Πάροχος υπηρεσιών βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες 
κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

9. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2198/1994.
10. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
11. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον πάροχος υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 α) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο πάροχος υπηρεσιών με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση 
θα έχει με το Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, 
επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Πάροχο υπηρεσιών.
 β) Ο Πάροχος υπηρεσιών δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.
 γ)  Ρητά  συμφωνείται  ότι,  τυχόν  καθυστέρηση παράδοσης της  εν  λόγω παροχή υπηρεσιών από τον πάροχος 
υπηρεσιών τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον πάροχος υπηρεσιών τις συνέπειες που 
προβλέπονται  από  το  Π.Δ.  173/90,  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  διατηρούντος 
επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας.

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση της παρούσας παροχή 
υπηρεσιών,  ο  πάροχος  υπηρεσιών  με  την  υπογραφή  της  παρούσας  κατέθεσε  στο  Νοσοκομείο  την  υπ’  αριθ. 
………………..  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της  …………………………………..,  ποσού………..  η  οποία 
καλύπτει  σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης παροχή υπηρεσιών που του 
κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος έως και ένα μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης, αυτή θα επιστραφεί μετά  
την  οριστική  και  ποιοτική  παραλαβή  της  εν  λόγω παροχής  υπηρεσιών και  ύστερα από την  εκκαθάριση  τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Πέρα από την κατάπτωση  της εγγύησης δικαιούται το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» σε 
περίπτωση κήρυξης του παρόχου υπηρεσιών της,  ως έκπτωτου να αξιώσει  σωρευτικά και  την ανόρθωση κάθε 
ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

1. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση του Νοσοκομείου. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  
να  εκχωρήσει  σε  τρίτους   απαιτήσεις  του  κατά  του  Νοσοκομείου,  χωρίς  προηγούμενη  έγκριση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και  από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη. Το 

Νοσοκομείο διατηρεί  μονομερές δικαίωμα τρίμηνης παράτασης,  κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου του 
Νοσοκομείου. 
Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν ο πάροχος υπηρεσιών δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη  
σύμβαση,

(β)  αν ο  πάροχος υπηρεσιών δεν συμμορφώνεται  προς τις  σύμφωνες  με  τις  διατάξεις  της σύμβασης 
εντολές του Νοσοκομείου,

(γ) αν ο πάροχος υπηρεσιών  εκχωρεί τη σύμβαση,
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(δ)  αν  ο  πάροχος  υπηρεσιών   πτωχεύσει,  τεθεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  εκκαθάριση,  λυθεί  ή  
ανακληθεί  η άδεια λειτουργίας του ή  γίνουν πράξεις  αναγκαστικής εκτελέσεως σε  βάρος του,  στο σύνολο ή σε 
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Πάροχος υπηρεσιών για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του.

(στ)  Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το 
υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής η περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία 
επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό (ΠΔ 118/07 άρθρο 21 ζ  i  )  

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον πάροχο υπηρεσιών  σε 
όποιο  στάδιο  εξέλιξης  και  αν  βρίσκεται  η  διαδικασία  εκτέλεσης  της  παροχής  υπηρεσιών  –  μετά  από  μηνιαία 
προειδοποίησή  του  –  αν  διαπιστώσει  ότι  δεν  τηρούνται  από  μέρους  του  Παρόχου  υπηρεσιών  οι  όροι  και  οι  
προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή  
του) ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 

Με την απόφαση κήρυξης του παρόχου υπηρεσιών εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα της παροχής υπηρεσίας μέχρι  την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που 
γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται δεκτή.

Στον  πάροχο υπηρεσιών  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από την  κατακύρωση,  την ανάθεση ή  τη  σύμβαση,  
επιβάλλονται  με  απόφαση  του  Νοσοκομείου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο 
υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά  ή  διαζευκτικά,  οι  κυρώσεις  που 
προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών η  οποία,  υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 
118/2007,  παρουσιάζει  παρεκκλίσεις  από  τους  όρους  της  σύμβασης,  χωρίς  όμως  να  επηρεάζεται  η  παροχή 
υπηρεσίας  ,  με  έκπτωση επί  της συμβατικής τιμής,  έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 
Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

Το  Νοσοκομείο  αναστέλλει  την  καταβολή  οποιουδήποτε  ποσού,  πληρωτέου  σύμφωνα  με  την  παρούσα 
σύμβαση προς τον πάροχο υπηρεσιών,  μέχρις  εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και  οι  εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε τμηματικής παραγγελίας  σύμφωνα με τους 
συμβατικούς  όρους,  τότε  ο  πάροχος υπηρεσιών  υποχρεούται  να  καταβάλλει  ως ποινική  ρήτρα για  κάθε μέρα  
καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. 

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο πάροχος υπηρεσιών   αποδείξει ότι η  
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου ή σε ανώτερη βία. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον πάροχο  
υπηρεσιών   όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του  παρόχου 
υπηρεσιών.

Ο πάροχος υπηρεσιών, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή  
τους  σχετικούς  λόγους  και  περιστατικά  εντός  αποσβεστικής  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  τότε  που  
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

 Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»της ανώτερης βίας 
που  επικαλείται  ο  πάροχος  υπηρεσιών  τον  απαλλάσσει  από  τις  συνέπειες  της  εκπρόθεσμης  παράδοσης  της 
παροχής υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

Ο πάροχος υπηρεσιών   δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων 
ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

1. Ο πάροχος υπηρεσιών  δηλώνει  ρητά ότι αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη  σύμβαση.  Φέρει  δε  την  ευθύνη  για  την επίτευξη  του συμβατικού  σκοπού μετά  των 
παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση παροχή 

24

16PROC004128906 2016-04-04

ΑΔΑ: ΩΞΚΓ46906Ι-ΒΞΚ



υπηρεσιών,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης  και  επιβαρύνεται  με  τις  ενδεχόμενες  κυρώσεις  ή 
εκπτώσεις.
2. Τα  έγγραφα  που  διέπουν  την  παρούσα  σύμβαση,  τα  οποία  υπογράφονται  από  αμφότερα  τα 
συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο 
σύνολο  με  τη  σύμβαση,  υπό  την  έννοια  ότι,  ότι  δεν  ρυθμίζεται  στην  σύμβαση  συμπληρώνεται  από τα  
προσαρτώμενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας  
σύμβασης και  συμφωνούνται όλοι  ουσιώδεις. Είναι  δε τα εξής:  α) η Διακήρυξη,  β) η Τεχνική προσφορά 
αναδόχου και β) Οικονομική προσφορά αναδόχου.
3. Τέλος και  τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι  αποδέχονται  όλους τους 
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

4.  Να  γνωστοποιούν  στον  πάροχο  υπηρεσιών  οποιαδήποτε  περίπτωση  βλάβης  ή  μη  ικανοποιητικής 
λειτουργίας,  χωρίς  να  προβαίνουν  μονομερώς  σε  οποιαδήποτε  παρέμβαση,  παρά  μόνον  έπειτα  από 
προηγούμενη σχετική συνεννόηση με τον πάροχο υπηρεσιών.

5. Να διευκολύνουν την είσοδο των τεχνικών του Παρόχου υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών στους χώρους 
όπου  είναι  εγκατεστημένο  το  υλικό,  να  παρέχουν  επαρκή  χώρο  για  κάθε  απαραίτητη  εργασία 
αποκατάστασης των τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών, καθώς και κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την ταχεία 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, 
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους 
δύο  συμβαλλομένους,  μετά  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου  του  νοσοκομείου,  αποκλειόμενης  ρητά 
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε  περίπτωση διαφορών,  που ενδεχομένως  προκύψουν σχετικά με  την ερμηνεία  ή  την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, ο φορέας διενέργειας και ο πάροχος υπηρεσιών  καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια  για  τη  φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών 
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της  
Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 12Ο ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

Η ισχύς της παρούσας  σύμβασης αρχίζει στις  ……………… και λήγει ………………..

         Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού 
διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το 
τρίτο έλαβε ο πάροχος υπηρεσιών.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                         ΓΙΑ  ΤΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                        ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                           **********************************************************************************************************

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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