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Αρ. διακήρυξης 23/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ν.Π.Δ.Δ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ: 12:30μ.μ.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ
ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 38434540-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 25.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ (1)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ
ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑ  (12)  ΜΗΝΕΣ,  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΟΥ  ΑΡΧΙΖΕΙ  ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 24/14-07-2016 (ΘΕΜΑ 24Ο )

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙ  ΤΙΜΕΣ  ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΥΠΕΡ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 9-11-2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΤΟ  SITE ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

9-11-2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 9-11-2016

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και 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.
1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /

19-7-1974)
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων 

και άλλες διατάξεις».
1.7 Τις διατάξεις του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
1.8. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.9. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)
1.10. 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.

1.11. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 
139/27.6.97)

1.12. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις»
1.13.  Του  Ν.  4025/2011 “Ανασυγκρότηση  Φορέων  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Κέντρα 

Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.”
1.14. Του Ν. 4038/2012  “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.”
1.15.  Του  Ν. 4052/2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων  
Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Χρηματοπιστωτικής  
Σταθερότητας,  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της Τράπεζας  της  Ελλάδος,  του  Σχεδίου  του  
Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας,  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους  
και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις.

1.16  Του  Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α’  
161) και λοιπές ρυθμίσεις»

1.17  Του  Ν.  4254/2012  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας  στο  πλαίσιο  
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

1.18.  Το  Ν.  4281/14  (ΦΕΚ  160/Α’/08-08-2014) «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως στα 
άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο201 του ιδίου Νόμου. 

1.19. Tην  ΥΑ  Π1/B/2013  (ΦΕΚ/Α’/2677/21-102013) «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

1.20.  Του  Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του  μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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1.21. Toυ Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-01-2013) άρθρο 28, τροποποίηση του ν. 3886/2010 «Δικαστική 
προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 
την  Οδηγία  89/665/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  21ης  Ιουνίου  1989(L  395)  και  την  Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2007 (L 335)» (Α΄ 173). 

1.22.  Του  Ν.  4129/2013 (ΦΕΚ  52/Α/28-02-2013)  Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό 
Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) 

1.23. Το  Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  –  Αντικατάσταση  του  έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις». 

1.24 Το  Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.  112/Α΄)  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο 
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.25. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013». 
1.26.  Το άρθρο 67, παρ. 8 του  Ν 4316/2014 (ΦΕΚ Α/270/24-12-2014)
1.27.  Το Ν.  4320/2015 (ΦΕΚ Α/29/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις»

1.28.  Το  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

 2. Τις αποφάσεις:
2.1. 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).

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ      Ε  
Συνοπτικό Διαγωνισμό  με γραπτές σφραγισμένες  προσφορές,

Για την προμήθεια  «ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ».
ΑΓ. ΘΩΜΑ 17
ΑΘΗΝΑ

  21/11/2016
ημέρα Δευτέρα

και μέχρι ώρα 
12:30μμ

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

22/11/2016
ημέρα Τρίτη
ώρα 11:00πμ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του διαγωνισμού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Κατά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  δικαιούται  να  παρίσταται  ο  συμμετέχων  ή  ένας 
εκπρόσωπος του κάθε  συμμετέχοντα,  ο  οποίος  θα πρέπει  να  έχει  μαζί  του τα κατά περίπτωση 
έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του συμμετέχοντα.  

ΜΕΡΟΣ  Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕ  ΦΠΑ 
24%

1 62002120 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1 25.000€

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Γ΄ της 
προκήρυξης. 

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΜΕΡΟΣ  Β΄

                 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αναθέτουσα Αρχή
 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» και  το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Προκήρυξη
Η παρούσα Προκήρυξη που αποτελείται από το:
Μέρος Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
Μέρος Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές-Περιγραφή της Προμήθειας 
Μέρος Δ: Αξιολόγηση Προσφορών
Παράρτημα Ι: Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων
Παράρτημα II: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Παράρτημα III: Υπόδειγμα πινάκων οικονομικής προσφοράς 
Παράρτημα ΙV: Σχέδιο σύμβασης 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Το  αρμόδιο  για  την  αποσφράγιση  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  συλλογικό  όργανο  της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  ομάδα  προσώπων  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό  και 
υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο  υπογράφων  την  προσφορά  -στην  περίπτωση  που  αυτή  δεν  υπογράφεται  από  τον  ίδιο  τον 
Προσφέροντα-  που  μπορεί  να  είναι  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  Προσφέροντα,  ή  πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.),  ορίζει  σαν 
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η ανάθεση της προμήθειας στον 
Ανάδοχο.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά 
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης 
είναι η ελληνική. Η παρούσα προκήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η 
σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 
διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα 
στην ελληνική γλώσσα.Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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Συμβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο και όλα τα τεύχη που τη 
συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:
α. τη Σύμβαση,
β. την Προκήρυξη 
γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και 
δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας 
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας (με  
τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης  
της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής  Αγ. Θωμά 17,  Ταχ. Κώδικας: 115 27, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 206 1792
Fax: 213 2061778
E-mail: prom@laiko.gr
Πληροφορίες : ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΚΟΥΜΠΑ
Website: http://www.laiko.gr/

ΑΡΘΡΟ 3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο  διαγωνισμός  διέπεται  από  τις  διατάξεις  που  αναφέρονται  στο  προοίμιο  της  απόφασης  της 
Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του και την ισχύουσα Νομοθεσία 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  τα  τεύχη  της  Προκήρυξης  από  το  site του 
Νοσοκομείου και από τη Διαύγεια ή από το ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν 
είναι  πλήρες,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  περιεχομένων  και  τον  αριθμό  σελίδων,  δικαιούνται  να 
ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας 
του  διαγωνισμού  με  το  αιτιολογικό  της  μη  πληρότητας  του  παραληφθέντος  αντιγράφου  της 
Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ειδικότερα  σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με όρους της προκήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της 
προθεσμίας  άσκησης  της  ένστασης  του  άρθρου  127  του  Ν  4412/2016,  αυτές  παρέχονται  το 
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί 
σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας 
Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι  υποψήφιοι  ή  προσφέροντες  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων,  τα  μέλη  αυτών  μπορούν  να  είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  καθώς και  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει  και 

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού  Εμπορίου  και  των πολυμερών διαπραγματεύσεων  του  Γύρου  της  Ουρουγουάης  (ν. 
2513/1997 Α΄ 139), εφόσον η δημοπρατούμενη σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ως 
άνω Συμφωνίας.
Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι,  δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους -  μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται 
να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα κατά 
την ελληνική νομοθεσία.  Επιτρέπεται ωστόσο,  στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων και 
υπηρεσιών, καθώς και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες 
ή/και  υπηρεσίες  τοποθέτησης  και  εγκατάστασης,  να  ζητείται  από  τα  νομικά  πρόσωπα  να 
μνημονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά 
προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.
Οι κοινοπραξίες  οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται  ως 
υποψήφιοι.  Για  την  υποβολή  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής,  οι  αναθέτουσες  αρχές  δεν 
μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. 
Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, 
εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία 
για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι  συμμετέχοντες,  οφείλουν  να  καταθέσουν,  υποχρεωτικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους  και  τα 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εγκαίρως  και  προσηκόντως,  ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ και 
ειδικότερα: 

α.α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  με  αντιπρόσωπό  τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 

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

στην  οποία  αναλυτικά  θα πρέπει  να  αναγράφονται  τα  πλήρη στοιχεία  του  υποψηφίου 
καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και 
στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 
δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 και συγκεκριμένα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),β) δωροδοκία, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται  
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την  καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.  54),  καθώς και  όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό  δίκαιο του οικονομικού φορέα,γ)  απάτη,  κατά την έννοια  του 
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,  σ.  48),  η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την  καταπολέμηση  της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης  εγκλήματος,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  4  αυτής,  
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 
(Α΄ 166),στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της,  καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία 
ενσωματώθηκε  στην εθνική νομοθεσία με το ν.  4198/2013 (Α΄  215 )  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  – 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1)

2.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει 
στην οποία αναλυτικά θα πρέπει  να αναγράφονται  τα πλήρη στοιχεία  του υποψηφίου 
καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και  
στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους για τους 
προσφέροντες δεν συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού βάσει των παραγράφων 1, 2 και 
3 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 και του αρ. 74 και ιδίως:

• Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση,  δεν έχουν υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή 
ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού,  δεν  έχουν 
αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες,  δεν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, ή για τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ότι δεν τελούν υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

• Ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους,  που  αφορούν  τις  εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής),  αναφέροντας όλους τους φορείς στους 
οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και  επικουρικής ασφάλισης,  καθώς και  ότι  είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

• Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία 
του  Επιμελητηρίου  και  το  αντικείμενο  των  δραστηριοτήτων  που  ασκούν  (ρητά 
κατονομαζόμενες),  προκειμένου  για  νομικά  πρόσωπα  ή  το  ειδικό  επάγγελμά  τους, 
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή 
ότι  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα,  κατά  περίπτωση  (δεν  αφορά 
συνεταιρισμούς). 

• Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα 
μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  της  χώρας  εγκατάστασης  τους  ή  σε  ισοδύναμες Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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επαγγελματικές οργανώσεις,  ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την 
επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και 
το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το 
ειδικό επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

• Ότι  δεν  είναι  ένοχοι  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.

• Ότι δεν τελεί  σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 4412/16  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ  -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2)

2.3. Η  ανωτέρω  υπό  2.1  υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  επίσης  και  για  τα  μέλη  του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή του προσώπου 
που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Συγκεκριμένα  σε περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο,  την  υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλουν: 

• οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

• ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει 
στην  οποία  αναλυτικά  θα  πρέπει  να  δηλώνεται  το  επίσημο  e-mail επικοινωνίας  του 
προσφέροντα. 

4. Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  κάθε  συμμετέχοντος  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού  νομικού 
προσώπου,  όπως  το  ισχύον  καταστατικό  κατά  περίπτωση  (Πρόσφατο  κωδικοποιημένο 
καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και βεβαίωση του ΓΕΜΗ ή της αρμόδιας 
κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν 
μεταβολές,  που  έχουν  επέλθει  στο  καταστατικό  του  νομικού  προσώπου.  Στοιχεία  και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το 
νομικό  πρόσωπο  και  τα  έγγραφα  της  νομιμοποίησης  αυτών,  αν  αυτό  δεν  προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν 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

Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/ 
δικαιολογητικά  έγγραφα  που  αποδεικνύουν  τα  ανωτέρω,  εφόσον  κρίνει  ότι  αυτό  είναι 
απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις  
τους που απορρέουν από τια διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας,  οι  οποίες  έχουν  θεσπισθεί  με  το δίκαιο  της  Ένωσης,  το  Εθνικό  Δίκαιο,  συλλογικές 
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’.  
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ΑΡΘΡΟ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις 
τεχνικές  απαιτήσεις  της  υπηρεσίας  (τεχνικά  χαρακτηριστικά,  φυλλάδια,  prospectus,  εγγυήσεις, 
εμπειρία κ.τ.λ..) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Γ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και περιέχει συμπληρωμένο τον 
Πίνακα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IIΙ της παρούσας προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο  μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκομείου με οποιοδήποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από 
την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών.  Εφόσον η 
προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Ο  φάκελος  της  προσφοράς  πρέπει  απαραίτητα  να  φέρει  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  και  τη 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»
 Αγ. Θωμά 17, Αθήνα
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  ……….
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια «……….»  

 Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  για  τυχόν  καθυστέρηση  στην  άφιξη  των 
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που 
είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία 
Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 10.  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα 
μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  σε  δυο  αντίγραφα.  Σε  ένα  από  τα  αντίγραφα  που  ορίζεται  ως 
πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να 
μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει υποχρεωτικά συνεχή αρίθμηση. 
Όλα τα έγγραφα που συνθέτουν την προσφορά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να είναι επιμελώς 
αρχειοθετημένα  μέσα  στους  σχετικούς  φακέλους.  Το  περιεχόμενο  του  πρωτοτύπου  είναι 
επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

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

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα),   με 
την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

3.2.  ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της  προσφοράς  (πρωτότυπο και  αντίγραφο),   με  την  ένδειξη  
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD ή DVD). Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά 
φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.)  τα οποία μπορεί να υποβληθούν 
μόνον εντύπως. 

3.3.  ΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (Πρωτότυπο  και  αντίγραφο)  επίσης  μέσα  στον  κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Οι πίνακες  της οικονομικής  προσφοράς  θα 
υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο 
φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με 
ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.
Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της 
εγχώριας  αγοράς  όπως  καταγράφεται  στο  παρατηρητήριο  του  άρθρου  24  του  ν.  3846/2010. 
Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010  
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες όπου ταυτοποιούνται.

3.4. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου,  να  τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο,  τότε  αυτά συσκευάζονται  ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις  
του κυρίως φακέλου.
4.  Όλα τα  έγγραφα  και  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  και  όλα τα  έγγραφα και  τα στοιχεία  του 
Φακέλου  προσφοράς  θα πρέπει  να  είναι  συνταγμένα  ή  επίσημα  ή νόμιμα  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, τεχνικά φυλλάδια, σχέδια και λοιπά 
τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  
δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  05.10.1961  που  κυρώθηκε  με  τον  Ν 
1497/1984 (Α’ 188). 
5.  Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει  όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά 
περίπτωση  οδηγίες.  Παραπομπές  σε  έγγραφα  επιτρέπονται  εφόσον  αυτά  προσαρτώνται  στην 
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
6. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 
των όρων της προκήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι  
σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον 
εφόσον  προσαρτώνται  στην  προσφορά  και  δίνεται  ο  συγκεκριμένος  αριθμός  παραγράφου  και 
σελίδας.  Προσφορά η  οποία,  κατά την  κρίση της Επιτροπής,  περιλαμβάνει  γενικές  και  ασαφείς 
απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
7.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  διευκρινίσουν  ή  να 
συμπληρώσουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει μέσα σε εύλογη προθεσμία.  
Οποιαδήποτε  διευκρίνιση  υποβάλλεται  από  τους  υποψηφίους  χωρίς  να  έχει  ζητηθεί  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις 
ασάφειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται  διόρθωση ή 
συμπλήρωση  όπως  ιδίως  παράλειψη  μονογραφών,  διακεκομμένη  αρίθμηση,  ελαττώματα 
συσκευασίας  και  σήμανσης  του  φακέλου  και  των  υποφακέλων  των  προσφορών,  λεκτικές  και 
φραστικές  αποκλίσεις  των  εγγράφων  της  προσφοράς  από  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  που  δεν 
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο του, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
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του  Ν  4250/2014  (Α΄74)  και  μεταφράσεων  και  λοιπών  πιστοποιητικών  ή  βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, 
που θεσπίζονται με το Νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση 
ή  διευκρίνιση  δεν  επιτρέπεται  να  έχει  ως  συνέπεια  μεταγενέστερη  αντικατάσταση  ή  υποβολή 
εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της προκήρυξης αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
9.  Ο  προσφέρων,  εφόσον  δεν  έχει  ασκήσει,  εμπροθέσμως,  ένσταση  κατά  της  προκήρυξης  του 
διαγωνισμού  ή  έχει  απορριφθεί  η  ανωτέρω  ένσταση,  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και 
ανεπιφυλάκτως όλους  τους όρους της προκήρυξης  και  δε  δύναται,  με  την προσφορά του ή  με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της προκήρυξης.
10. Κατά την διαδικασία σύνταξης των προσφορών από τους συμμετέχοντες να ληφθούν υπόψη 
οι διατάξεις του Ν. 4250/2014, Άρθρο 1 και Άρθρο 3 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που 
αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από 
τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη προκήρυξη. 
Ανακοίνωση  επιλογής  αναδόχου  μπορεί  να  γίνει  και  μετά  τη  λήξη  της  ισχύος  της  προσφοράς,  
δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά 
την  κατάθεσή  της.  Σε  περίπτωση  που  η  προσφορά  ή  μέρος  της  αποσυρθεί  ο  διαγωνιζόμενος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν 
τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα 
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Δεν γίνεται δεκτή η μερική υποβολή προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2.  Στις  τιμές  θα  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  νόμιμη 
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία 
(άνευ  ορίου),  εφόσον  χρησιμοποιείται  σε  ενδιάμεσους  υπολογισμούς.  Το  γενικό  σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και 
κάθε τύπο προσφερόμενου υλικού. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και 
δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται 
με μηδενική αξία.
5.  Σε  περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει  έκπτωση,  οι  τιμές  που θα αναφέρονται  
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε  προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. 
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Επίσης  δεν  επιτρέπονται  στην  Οικονομική  Προσφορά  συνολικές  εκπτώσεις  σε  επί  επιμέρους 
αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
6.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται  
ενιαία  τιμή  για  ολόκληρη  την  προσφερόμενη  ποσότητα  είδους,  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη. 
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε  
περίπτωση που ζητηθεί  παράταση  της  διάρκειας  ισχύος  της προσφοράς,  οι  διαγωνιζόμενοι  δεν 
δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την 
τιμή προσφοράς.
9. Η τιμή ανά είδος για την υλοποίηση της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη 
σύγκριση των προσφορών.
10. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  από  ειδική  τριμελή  επιτροπή  (Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια 
του διαγωνισμού. 
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση. 
Εν  συνεχεία  η  επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  σε  κλειστή  συνεδρίαση  προβαίνει  στην 
αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης το οποίο 
και  διαβιβάζεται  στο  Αποφασίζων  Όργανο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  μέσω  του  Τμήματος 
Προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία είναι ανώτερη του Προϋπολογισμού 
β) Η οποία είναι ανώτερη από την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών του άρθρου 24 του ν. 
3846/2010
γ)Η  οποία  είναι  ελλιπής  κατά  τα  προηγούμενα  άρθρα  ή  υποβλήθηκε  κατά  παράβαση  των 
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα 
έγγραφα της σύμβασης.
δ) Στην οποία η τιμή δεν είναι απόλυτα προσδιορισμένη.
ε)  Η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται 
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή,  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν 
4412/2016. 
στ)  Για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της 
προκαθορισμένης  προθεσμίας,  ή  η εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή από την αναθέτουσα  αρχή/τον 
αναθέτοντα φορέα.
ζ) Η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου της  
σύμβασης.
η) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.
θ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές,  
με την επιφύλαξη της περίπτωσης που επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η  κατακύρωση  γίνεται  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της 
αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν 4412/2016. 

Η  υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3.

ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων  των  προσφορών  ή  αιτήσεων  ή  αποκλεισμού  όλων  των  προσφερόντων  ή  συμμετεχόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και με τα έγγραφα της σύμβασης 
ή 
β)  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρυχθεί έκπτωτος και κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.
2.  Ματαίωση της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει  χώρα με  ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας  αρχής,  μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,  στις  
ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και  η  εκτέλεση του συμβατικού  αντικειμένου  δεν ενδιαφέρει  πλέον  την αναθέτουσα 
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,  
στ)  για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  όπως  ιδίως  δημόσιας  υγείας  ή 
προστασίας του περιβάλλοντος.  
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 
1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το 
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω 
τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.  
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφασίσει,  παράλληλα  με  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  σύναψης,  και  την  επανάληψη 
οποιασδήποτε  φάσης  της  διαδικασίας  σύναψης,  με  τροποποίηση  ή  μη  των  όρων  της  ή  την 
προσφυγή  στη  διαδικασία  των  άρθρων  29  ή  32  του  Ν  4412/16,  εφόσον,  στην  τελευταία  αυτή 
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
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Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 
του Ν 4412/2016.
Ειδικότερα,  η  προθεσμία  άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά 
της προκήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 19. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η προμήθεια θα γίνει εφάπαξ.

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το  αντίστοιχο  υπόδειγμα  του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος,  το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης,  να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού 
συμβατικού  τιμήματος  του  τμήματος  που  θα  αναλάβει,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.  Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της Σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 
παραλαβή  της  προμήθειας  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 
συμβαλλομένους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της  
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να καλύπτει όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης, όπως αυτή 
ορίζεται,  συμπεριλαμβανομένων  τυχόν  προβλεπόμενων  παρατάσεων  επαυξημένος  κατά  ένα  (1) 
επιπλέον μήνα. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει 
εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης,  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που 
απορρέει  από  τη  συμμετοχή  του  στο  διαγωνισμό,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  οπότε  η  εγγύηση 
συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος 
διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός 
σε  βάρος  του  αρνηθέντος  να  υπογράψει  υποψηφίου,  της  οικονομικής  διαφοράς  που  τυχόν 
προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.

ΑΡΘΡΟ 21.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Προμηθευτή θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής 

αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και 
δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  καθώς  και  κάθε  άλλου 
δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
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Για όλες τις  πληρωμές θα εκδίδονται  τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/  δικαιολογητικά.  Από 
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 
Ο Προμηθευτής  επιβαρύνεται  με παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.
Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α)  Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  ή  σε  περίπτωση  αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Πέραν  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  η  αναθέτουσα  αρχή  που  διενεργεί  τον  έλεγχο  και  την 
πληρωμή,  μπορεί  να ζητήσουν και  οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη 
νομοθεσία. 
Για  την  πληρωμή  του  Αναδόχου  εφαρμόζονται  και  ισχύουν  οι  προβλεπόμενες  διατάξεις  του  Ν 
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και 
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 22. ΣΥΜΒΑΣΗ
Μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης 
ανακοίνωσης  κατακύρωσης,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της 
Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία 
επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
Η Σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε 
στη  προκήρυξη.  Δεν  χωρεί  οποιαδήποτε  διαπραγμάτευση  στο  κείμενο  της  σύμβασης  που 
επισυνάφθηκε  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  ούτε  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  τροποποίηση  ή 
συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
Α.   Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
Β.   Τα συμβαλλόμενα μέρη
Γ.   Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
Δ.   Την τιμή
Ε.   Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ.   Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
Η.   Τις προβλεπόμενες ρήτρες
Θ.   Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
 Ι.   Τον τόπο και χρόνο πληρωμής
Το  κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  τούτο  στηρίζεται,  όπως 
προσφορά,  προκήρυξη και  απόφαση κατακύρωσης  ή ανάθεσης  εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.
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Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο 
συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 23. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται,  εφόσον του ζητηθεί,  να παρίσταται  σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 
που αφορούν στην εν λόγω προμήθεια (τακτικές  και  έκτακτες),  παρουσιάζοντας  τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από εργαζόμενους, που θα ασχοληθούν ή 
θα  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.
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής 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 Προκήρυξη 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 της προμήθειας.
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής 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  Προμηθευτή,  η  Σύμβαση  εξακολουθεί  να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 
Προμηθευτή, 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 Προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της 
Σύμβασης  εναπόκειται  στη διακριτική ευχέρεια  της Αναθέτουσας  Αρχής.  Σε  περίπτωση λύσης  ή 
πτώχευσης του Προμηθευτή, 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 καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση.
Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης  να  συμμορφώνονται  με  τις  
υποχρεώσεις  που  επιβάλλονται  από τον  Ν.  3310/05  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τον  Ν. 
3414/05.

ΑΡΘΡΟ 24. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι ειδικότεροι όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της παρούσας σύβασης περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο της σύβαση το οποίο έχει ως κατωτέρω, επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
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ΜΕΡΟΣ Γ.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
       ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Το προσφερόμενο είδος να είναι έγχρωμος υπερηχοτομογράφος, κατάλληλος για 
εξετάσεις γυναικολογικές/μαιευτικές, άνω και κάτω κοιλίας, επιφανειακών οργάνων 
(μαστού), ακτινολογικές κλπ, τροχήλατος μικρού όγκου και βάρους, ώστε να είναι 
ευέλικτο για μετακίνηση στους χώρους του Νοσοκομείου.

2. Να είναι σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και πρώτης κυκλοφορίας ή ουσιαστικής 
αναβάθμισης από τον κατασκευαστικό οίκο εντός των τελευταίων τεσσάρων ετών από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού.

3. Το τροχήλατο να διαθέτει τέσσερις τροχούς με κεντρικό φρένο άμεσα προσβάσιμο από 
τον χειριστή. Αν δεν υπάρχει κεντρικό φρένο, να διαθέτει οπωσδήποτε ένα φρένο στον 
κάθε τροχό. Θα αξιολογηθούν οι συνολικές διαστάσεις και βάρος ώστε το σύστημα να 
είναι συμπαγές και εύκολο στην μεταφορά. 

4. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλεως 220V/50Hz.
5. Να λειτουργεί με τις ακόλουθες τεχνικές απεικόνισης:
6. Να διαθέτει έγχρωμη επίπεδη οθόνη με δυνατότητα περιστροφής και κλίσης, 

τεχνολογίας LCD/LED υψηλής διακριτικής ικανότητας, τουλάχιστον 17 ιντσών με 
ποιότητα απεικόνισης, τουλάχιστον 16Μ χρωμάτων καθώς και εργονομικό πλήρες 
αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο χειρισμού.

7. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις ενσωματωμένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση 
ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών (B-mode/2D/PW/CFM/3D).

8. Να διαθέτει ηχοβόλες κεφαλές Convex array, microconvex array, φάσματος συχνοτήτων 
απεικόνισης από 2.0 MHz έως 9.0 MHz τουλάχιστον και οι οποίες να δέχονται 
επαναχρησιμοποιούμενο σύστημα διενέργειας βιοψιών. 

9. Nα λειτουργεί με τεχνικές ταυτόχρονης απεικόνισης και πραγματικού χρόνου Β-mode, 
M-mode, έγχρωμου Doppler (CFM), παλμικού Doppler (PW), Doppler ισχύος (Power 
Doppler), Real Time Triplex (B-mode, παλμικού Doppler και έγχρωμου Doppler).

10. Nα δέχεται και να προσφερθεί προς επιλογή τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης 
πραγματικού χρόνου (3D/4D). Η τεχνική αυτή να λειτουργεί με εξειδικευμένες 3D 
κεφαλές. Ο ρυθμός εναλλαγής των τρισδιάστατων ογκομετρικών απεικονίσεων να είναι 
τουλάχιστον 45 volumes/sec.

11. Να δέχεται και να προσφερθεί προς επιλογή εξειδικευμένη ηχοβόλος κεφαλή 
Microconvex τρισδιάστατης 3D πραγματικού χρόνου απεικόνισης για εξετάσεις 
ενδοκολπικές, γυναικολογικές, μαιευτικές, φάσματος συχνοτήτων από 4.0 έως 9.0 MHz.

12. Να διαθέτει σύγχρονο ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης με τουλάχιστον 64000 καναλιών.
13. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης τουλάχιστον 30 εκατοστά.
14. Να έχει  ρυθμό ανανέωσης της εικόνας τουλάχιστον 600 εικόνες το δευτερόλεπτο.
15. Να διαθέτει στην βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική απεικόνισης της 2ης αρμονικής 

συχνότητας χωρίς χρήση σκιαγραφικών η οποία να λειτουργεί με όλες τις κεφαλές του 
συστήματος και τις μεθόδους σάρωσης.

16. Να διαθέτει τεχνολογία επεξεργασίας της εικόνας σε επίπεδο pixel με σκοπό την μείωση 
του θορύβου και την βελτίωση της ευκρίνειας και της υφής των ιστών χωρίς να 
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μειώνεται το FRAME RATE σε όλες τις κεφαλές του συστήματος και σε όλες των ειδών 
τις απεικονίσεις. Να ενεργοποιείται κατά βούληση μέσω πλήκτρου από τον χειριστή.

17. Να διαθέτει στην βασική μονάδα τεχνολογία δημιουργίας εικόνας COMPOUND 
IMAGING για βέλτιστη διαφοροδιάγνωση των ιστών και ευδιάκριτα όρια των 
εσωτερικών οργάνων.

18. Να διαθέτει υψηλό δυναμικό εύρος άνω των 190 db για εύκολο προσδιορισμό μικρών 
και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυματικό ιστό, όπως ισοηχογενών όζων, 
ιστών με την ίδια υφή κλπ. Η απεικόνιση του δυναμικού εύρους να εμφανίζεται στην 
κεντρική οθόνη και να αυξομειώνεται ανάλογα από τον χειριστή. 

19. Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα μεγέθυνσης ZOOM πραγματικού χρόνου υψηλής 
ευκρίνειας και δυνατότητα εκτέλεσης μεγέθυνσης ZOOM σε παγωμένη εικόνα σε 
οποιοδήποτε τμήμα της οθόνης. Να εφαρμόζεται σε όλες τις εφαρμογές απεικόνισης.

20. Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη τουλάχιστον 4000 εικόνων 
έγχρωμων ή/και ασπρόμαυρων καθώς και μνήμη κυματομορφών M-MODE και 
DOPPLER με δυνατότητα μετρήσεων επί των αποθηκευμένων εικόνων.

21. Να διαθέτει σύγχρονα πακέτα μετρήσεων, υπολογισμών και αναλύσεων για όλα τα είδη 
απεικονίσεων στις κλινικές εφαρμογές της Μαιευτικής-Γυναικολογίας. 

22. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποθήκευσης και 
διαχείρισης των υπερηχογραφικών εξετάσεων το οποίο να ελέγχεται πλήρως από το 
ενσωματωμένο πληκτρολόγιο του υπερηχοτομογράφου. Να διαθέτει θύρες USB 3.0 και 
τα αρχεία, έγχρωμα και ασπρόμαυρα,  να αποθηκεύονται με όλα τα γνωστά φορμά 
εικόνας (avi, jpeg, bmp, tiff, dicom) και να αναπαράγονται σε οποιοδήποτε προσωπικό 
υπολογιστή χωρίς την χρήση εξειδικευμένου προγράμματος.    

23. Να διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0 για αποστολή ασπρόμαυρων και 
έγχρωμων εικόνων προς εκτύπωση καθώς και για σύνδεση σε δίκτυο PACS.

24. Να δέχεται και να προσφερθεί προς επιλογή:
• Τεχνική απεικόνισης της στεφανιαίας τομής από τα δεδομένα της ογκομετρικής 

λήψης με δυνατότητα ρύθμισης του πάχους της τομής. (Να αναφερθεί το εύρος).
• Ειδικό λογισμικό για ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη πολλαπλών ανατομικών 

τομών οποιουδήποτε επιπέδου (χ, y, z) ρυθμιζόμενου πάχους τομής με σκοπό 
την επίτευξη λεπτομερούς ανάλυσης δεδομένων. Να υπάρχει δυνατότητα 
ελιγμών, σήμανσης και μετρήσεων.

25. Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του προσφερόμενου μηχανήματος και σε ενιαία τιμή 
προσφοράς είναι η ακόλουθη:

• Βασική μονάδα έγχρωμου υπερηχοτομογράφου η οποία να καλύπτει πλήρως 
τουλάχιστον τις ανωτέρω προδιαγραφές.

• Ηχοβόλο κεφαλή 2D CONVEX τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 
2.0 MHz έως 5.0 MHz με γωνία σάρωσης τουλάχιστον 80Ο για εξετάσεις 
γυναικολογικές, μαιευτικές, άνω κάτω κοιλίας.

• Ενδοκοιλοτική ηχοβόλος κεφαλή Microconvex δισδιάστατης 2D απεικόνισης 
ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 3.0 MHz έως 9.0 MHz με γωνία σάρωσης 
τουλάχιστον 180Ο.

• Εκτυπωτής laser έγχρωμος διάστασης Α4.
• Κιτ βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών.
• Ασπρόμαυρο καταγραφικό.
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26.  Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως και με δική του ευθύνη και έξοδα 
και με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο τεχνικό προσωπικό την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού, την πραγματοποίηση όλων των ελέγχων καλής λειτουργίας και την 
παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς του Ελληνικού κράτους και τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού 
οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Όλες οι 
εργασίες του προμηθευτή θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του Τμήματος 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και των συναρμόδιων υπευθύνων. Ο προμηθευτής θα 
υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκαταστάσεως και με εξ ολοκλήρου 
δική του ευθύνη και έξοδα, να πραγματοποιήσει και να τεκμηριώσει όλους τους 
τεχνικούς και ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται, για τον συγκεκριμένο τύπο 
του εξοπλισμού, από τους Νόμους και κανονισμούς του Ελληνικού κράτους και από τα 
διεθνή και Ελληνικά πρότυπα. Τα πρωτόκολλα διεξαγωγής καθώς και τα αποτελέσματα 
των ανωτέρω ελέγχων, θα τεκμηριωθούν, από τον προμηθευτή, σε ενιαία τεχνική 
έκθεση η οποία θα υποβληθεί στο Νοσοκομείο αμέσως μετά την ολοκλήρωση τους. 
Όλες οι εργασίες ελέγχων του εξοπλισμού, από τον προμηθευτή, θα πραγματοποιηθούν 
υπό την επίβλεψη του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

27.  Ο προμηθευτής θα υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών και 
ποιοτικών ελέγχων, να παραδώσει τον εξοπλισμό στα αρμόδια όργανα του 
Νοσοκομείου. Η έννοια της παράδοσης εμπεριέχει τις εξής, εκ μέρους του προμηθευτή 
ενέργειες: την παράδοση του εξοπλισμού, σε πλήρη σύνθεση και λειτουργία,

       την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ποιοτικών ελέγχων και ελέγχων καλής  
       λειτουργίας του εξοπλισμού, την υποβολή των τεχνικών εκθέσεων, οι οποίες  
       τεκμηριώνουν την διενέργεια στον εξοπλισμό των ως άνω ελέγχων, 
       (συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών αναλυτικών αποτελεσμάτων) και την 
       υποβολή του συνόλου των εγχειριδίων, και των λοιπών βοηθημάτων.
28.  Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, να 

καθοριστεί στην προσφορά.
29.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Αθήνα, μόνιμα, κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης 
αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του εξοπλισμού.

30.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο 
του υπό προμήθεια εξοπλισμού, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, αρχής 
γενομένης την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα παραλαβής του. Διευκρινίζεται 
ρητά ότι, κατά την διάρκεια της εγγυήσεως ο προμηθευτής θα αναλάβει, χωρίς ουδεμία 
πρόσθετη αμοιβή:

    - την διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών  
      επισκευής βλαβών και δυσλειτουργιών, για απεριόριστο αριθμό κλήσεων και της 
      προμήθειας και αντικατάστασης όλων ανεξαρτήτως, των ανταλλακτικών και των 
      υλικών συντήρησης (service kit, κλπ). Αυτά θα είναι πρωτότυπα και αμεταχείριστα του 
      κατασκευαστικού οίκου. Η αποκατάσταση της σωστής και προβλεπόμενης λειτουργίας 
      σε περίπτωση βλαβών θα πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την αναγγελία της 
      βλάβης και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
    - την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα,  
       με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
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    - την ενσωμάτωση μετατροπών, αναβαθμίσεων και βελτιώσεων (software & hardware),    
      οι οποίες προσφέρονται δωρεάν στον χρόνο εγγυήσεως.
    - Παροχή υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως διάγνωσης.
31. Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγυήσεως καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής θα 

υποχρεούται, εφόσον του ανατεθεί, να αναλάβει έναντι ετήσιας αμοιβής την πλήρη 
συντήρηση και επισκευή του όλου εξοπλισμού. Η εν λόγω ετήσια αμοιβή, καθώς και η 
μέθοδος αναπροσαρμογής της, θα καθορίζονται οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική 
προσφορά του προμηθευτή, με δεδομένο ότι η πλήρης συντήρηση με παροχή 
εργασιών, ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων ή υλικών, πλην αναλωσίμων, θα 
γίνεται με τους ίδιους όρους οι οποίοι ισχύουν για την αρχική εγγύηση καλής 
λειτουργίας.

32. Στην αρχική προσφορά να συμπεριληφθεί όσο το δυνατόν πληρέστερος τιμοκατάλογος 
ανταλλακτικών - εξαρτημάτων και πιθανών αναλωσίμων.

33. Ο  προμηθευτής υποχρεούται να παράσχει εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, 
διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

34.  Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί τα πιο σύγχρονα και σχετικά πρότυπα 
κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας. Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να 
είναι σύμφωνοι με την τρέχουσα σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία και να 
διαθέτουν τις πιο σύγχρονες σχετικές πιστοποιήσεις. Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω 
έγγραφα.

35. Δυσμενή περιστατικά - Ανακλήσεις. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει 
εγγράφως το Νοσοκομείο, (Γενική Διεύθυνση, Ακτινολογικό Τμήμα και Τμήμα 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας), για την ανακοίνωση οποιουδήποτε δυσμενούς περιστατικού 
(hazard/safety alert) ή/και ανάκλησης (recall) που σχετίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με 
τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη  πρώτη ανακοίνωση του δυσμενούς 
περιστατικού ή/και της ανάκλησης, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, από εκπρόσωπο 
του κατασκευαστή, ή αρμόδια αρχή (Competent Authority).

36. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή μετά την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού σε λειτουργία, να διαθέσει έμπειρο τεχνικό προσωπικό για την επιτόπια 
εκπαίδευση ομάδας ιατρών και χρηστών σε θέματα χειρισμού.

37. Τα προτεινόμενα από τις εταιρείες συστήματα για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα 
πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι εγκατεστημένα και σε λειτουργία σε ιδιωτικά 
ιατρεία – κέντρα, Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια του Νομού Αττικής, προκειμένου να 
εξεταστούν και να αξιολογηθούν επιτόπου στο χώρο του Νοσοκομείου μας από 
αρμόδια επιτροπή εφόσον αυτή το κρίνει αναγκαίο. Να κατατεθεί η ανωτέρω λίστα.

38. Να κατατεθούν στοιχεία-έγγραφα που να τεκμηριώνουν το σύγχρονο της τεχνολογίας 
που διαθέτει, την ημερομηνία της πιθανής τελευταίας εργοστασιακής αναβάθμισης με 
ότι αυτή περιλαμβάνει, την κατανάλωση ισχύος, την εκπεμπόμενη θερμότητα και την 
ποιότητα κατασκευής και αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου συστήματος.

39. Θα πρέπει να απαντώνται όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές μία προς μία και να γίνονται 
παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης και στα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή 
που να αποδεικνύουν την κάλυψη καθεμιάς προδιαγραφής.

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
22 από 36

16PROC005363308 2016-11-09

ΑΔΑ: 7ΤΥ14690Ω8-ΜΒΘ



ΜΕΡΟΣ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής.
Κριτήριο ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση μόνο την τιμή. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη με βάση μόνο την τιμή 
 αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους 
λοιπούς όρους της Προκήρυξης.

ΤΜΗΜΑ                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                        ΥΠ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΚΟΥ                                  Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΣΗΜΕΙΩΣ Η:
Η παρούσα υπεύθυνη δήλωση (1) υποβάλλεται  και για τα μέλη του Δ.Σ. ή το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού 
φορέα σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ενώσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

Αναφερόμενοι στον Συνοπτικό με αριθμό……….  για την προμήθεια «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …….μέχρι και 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς,  δεν έχω καταδικαστεί  με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του  
άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου  
της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου  εγκλήματος(ΕΕ  L  300  της  11.11.2008  σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι  
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την  καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον 
ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του  
οικονομικού  φορέα,γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών  
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.  2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  
L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη  
της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ L  309 της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία  ενσωματώθηκε στην  εθνική νομοθεσία  με  το  ν.  
3691/2008  (Α΄  166),στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

24 από 36

16PROC005363308 2016-11-09

ΑΔΑ: 7ΤΥ14690Ω8-ΜΒΘ



2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση  
της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την  προστασία  των θυμάτων της,  καθώς  και  για την  αντικατάσταση της  απόφασης-πλαίσιο  
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 
(Α΄ 215 ).

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

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

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

Αναφερόμενοι στον Πρόχειρο Διαγωνισμό με αριθμό……….  για την προμήθεια «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας  
…….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δηλώνω ότι:
Η ως άνω εταιρεία δεν βρίσκεται σε καμία από τις αναφερόμενες στη παράγραφο 1, 2 και 3 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016  
καταστάσεις και ιδίως:
Α) Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική  
διαχείριση  από εκκαθαριστή ή  από το  δικαστήριο,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού,  δεν  έχουν  
αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες,  δεν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  ή για τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ότι δεν τελούν 
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
Β) Ότι είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής),  
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Γ)  Ότι  είναι  εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο,  ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και  το αντικείμενο των Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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δραστηριοτήτων  που  ασκούν  (ρητά  κατονομαζόμενες),  προκειμένου  για  νομικά  πρόσωπα  ή  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό  
επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). 
Δ) Ότι δεν είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
Ε) Ότι δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 4412/16.

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   II  . -   ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός  
…………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις  
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],

και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ.........................,  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης  με 
αριθμό...................  που  αφορά  στο  διαγωνισμό  της  ………….  με  αντικείμενο  «…………….»  και 
συγκεκριμένα  για  την  προμήθεια………………..  συνολικής  αξίας  ………........,  σύμφωνα  με  την 
αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε  ολικά ή  μερικά χωρίς  καμία  από μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να 
ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησής  σας,  μέσα  σε  τρεις  (3)  ημέρες  από  την  έγγραφη 
ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΚΑΘΑΡΗ  ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ  ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΑΡ. ΤΙΜΩΝ

**Να είναι σε μορφή excel το ηλεκτρονικό αρχείο της προσφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   IV  : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
27 από 36

16PROC005363308 2016-11-09

ΑΔΑ: 7ΤΥ14690Ω8-ΜΒΘ



ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. …….

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «………»

Μέσα από την Διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

της (ημερομηνία)

Αθήνα, (Ημερομηνία)

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Στην Αθήνα σήμερα την .........…………….. του έτους …………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην Οδό Αγ. Θωμά 17, ΤΚ 
115 27 και  εκπροσωπείται  νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ.  ……………………….. 
…………………..………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα 
Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην Αθήνα …………………….. *, έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο 
…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το  …………………………………… και η οποία 
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1)  Την  υπ.  αριθ.  ………..  από  ………….  διακήρυξη  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  τον  προμήθεια 
……………….».
2)  Την  από  ……………..  και  με  αριθ.  Πρωτ.  .........../……/……………  προσφορά  του  αναδόχου,  που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
3) Την υπ. αριθ.  ...................  απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,  με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος  Το  πρόσωπο  που  ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  με  έγγραφη  δήλωσή  του,  στην  οποία 
περιλαμβάνονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  προσώπου  (ονοματεπώνυμο,  ταχυδρομική  διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, fax, e mail κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας 
της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό 
αυτό.
Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 
Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  της  προμήθειας  στον  Προμηθευτή  σχετικά  με  την 
υλοποίηση της ως άνω προμήθειας.
Έγγραφο:  κάθε  χειρόγραφη,  δακτυλογραφημένη  ή  έντυπη  ειδοποίηση,  εντολή  ή  οδηγία  ή 
πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  βάσει  της  Σύμβασης,  συμπεριλαμβανομένων  των  τηλετυπιών,  των 
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από 
το  Νοσοκομείο,  με  βασικές  αρμοδιότητες  την  επίβλεψη  για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της 
σύμβασης της προμήθειας.
Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»   
Προθεσμίες:  τα  αναφερόμενα  στη  Σύμβαση  χρονικά  διαστήματα  σε  Ημέρες,  που  αρχίζουν  να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
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αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος.
Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικά τεύχη  :  Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 
ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με  την  παρούσα,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναθέτει  και  ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει,  έναντι  της 
αμοιβής  που  αναφέρεται  πιο  κάτω  στην  παρούσα,  την  υλοποίηση  της  προμήθειας  «…..
……………………..». Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, 
σε συνδυασμό με τους όρους της από …………………….. διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. .. .................  
απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα η προμήθεια  περιλαμβάνει 

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται μέχρι ………………... 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ουδεμία μεταβολή του προγράμματος παράδοσης επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής,  ο  δε  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  δύναται  να  παραταθεί  υπό  τις  κάτωθι  σωρευτικές 
προϋποθέσεις:
Α)  η  τροποποίηση  της  σύμβασης  λόγω  της  παρατάσεως  αυτής  να  είναι  σύμφωνη  με  τους 
περιορισμούς του άρθρου 132 του Ν 4412/2016. 
Β)  να  έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 23/2016  για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή,  το  οποίο  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  πριν  από  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου 
παράδοσης. 
γ) η παράταση να είναι ίση ή μικρότερη από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει  ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο  προμηθευτής  
κηρύσσεται  έκπτωτος.  Ο προμηθευτής υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την υπηρεσία που εκτελεί  την 
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά 
από κάθε  προσκόμιση  υλικού στην  αποθήκη υποδοχής  αυτών,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να 
υποβάλει  στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από τον υπεύθυνο της αποθήκης,  στο  οποίο 
αναφέρεται  η  ημερομηνία προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα και  ο αριθμός  της σύμβασης  σε  
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές σύμφωνα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. 
Κατά την παραλαβή των υλικών ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους: α) με μακροσκοπική εξέταση, β) Με χημική ή 
μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), γ) Με πρακτική δοκιμασία, δ) Με όλους ή με όσους από 
τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε 
άλλο  ενδεικνυόμενο  τρόπο,  εφόσον  ο  τρόπος  αυτός  προβλέπεται  από  τη  σύμβαση.  Το  κόστος 
διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
εντός ________________. 
Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά 
τη  διενέργεια  ελέγχων  και  την  παραλαβή  των  αγαθών  σε  εκτέλεση  της  παρούσας  ισχύουν  οι  
διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης  του  χρόνου  τυχόν  παράτασης  που  χορηγήθηκε  με  αίτημα  του  Προμηθευτή  πλην  των 
περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας  ή  παράτασης  με  αίτημα  της  αναθέτουσας  αρχής,  επιβάλλεται  
πρόστιμο  5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που  παραδόθηκε  εκπρόθεσμα.  
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας  των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης 
για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 
πέραν  του  εύλογου,  κατά  τα  διάφορα  στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο 
προμηθευτής  και  παρατείνεται,  αντίστοιχα,  ο  χρόνος  φόρτωσης  -  παράδοσης.  
Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού  της  προκαταβολής,  που 
υπολογίζεται  από  την  επόμενη  της  λήξης  του  συμβατικού  χρόνου,  μέχρι  την  προσκόμιση  του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
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Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής  του προμηθευτή ή,  σε  περίπτωση ανεπάρκειας  ή έλλειψης αυτού,  με  ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των 
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….% ……………………. ευρώ 
και  ……………..  λεπτών  (………..,…..€)  ήτοι  συνολικά  …………………….  ευρώ  και  ………….  λεπτών 
(……………..,…€). 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική 
έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται 
όλες οι  ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και  οι  δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της 
προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Ομοίως, η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Προμηθευτή θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
Οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και 
δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  καθώς  και  κάθε  άλλου 
δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Για όλες τις  πληρωμές θα εκδίδονται  τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/  δικαιολογητικά.  Από 
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 
Ο Προμηθευτής  επιβαρύνεται  με παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.
Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α)  Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  ή  σε  περίπτωση  αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Πέραν  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  η  αναθέτουσα  αρχή  που  διενεργεί  τον  έλεγχο  και  την 
πληρωμή,  μπορεί  να ζητήσουν και  οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη 
νομοθεσία. 
Για  την  πληρωμή  του  Αναδόχου  εφαρμόζονται  και  ισχύουν  οι  προβλεπόμενες  διατάξεις  του  Ν 
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και 
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
Σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 
………………………….  εγγυητική  επιστολή  της  ……………..  ΤΡΑΠΕΖΑΣ,  ποσού  ……………………..  ευρώ 
(………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι ……………………………, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο 
υπόδειγμα της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Ν. 4281/2014
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη 
ειδοποίηση  προς  την  εγγυήτρια  τράπεζα  και  κοινοποίηση  προς  τον  Ανάδοχο  σε  περίπτωση 
παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από 
την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο  Προμηθευτής,  εφόσον  του  ζητηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  υποχρεούται  να 
παρίσταται  σε  υπηρεσιακές  συνεδριάσεις  που  αφορούν  την  προμήθεια  (τακτικές  και  έκτακτες), 
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Προμηθευτής  θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται  κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις  υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τια διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας,  οι  οποίες  έχουν  θεσπισθεί  με  το δίκαιο  της  Ένωσης,  το  Εθνικό  Δίκαιο,  συλλογικές 
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016. 
5. Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  υλοποιήσει  και  να  παραδώσει  την 
προμήθεια,  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στα  σχετικά  άρθρα  της  παρούσας,  εκτελώντας 
προσηκόντως όλες τις  επιμέρους εργασίες,  που αυτό περιλαμβάνει,  διαθέτοντας  άτομα  με την 
απαιτούμενη  εμπειρία,  τεχνογνωσία  και  ικανότητα  ώστε  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  της 
σύμβασης.
6. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 
απορρέουν  από  την  παρούσα  Σύμβαση  και  το  Νόμο  και  σε  σχέση  με  οποιαδήποτε  εργασία 
εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με 
την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο  Προμηθευτής  θα  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 
Αρχής
8. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
9. Ειδική μνεία γίνεται για συμβάσεις  που αφορούν Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό Βιοιτρικής  
Τεχνολογίας  σε  ότι  αφορά  την  υποχρέωση  παροχής  ανταλλακτικών,  services και  λοιπές  κατά  
περίπτωση υποχρεώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’  όλη τη διάρκεια  της Σύμβασης  αλλά και  μετά την λήξη ή λύση αυτής,  ο  Προμηθευτής θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 
Ειδικότερα:
Ο  Προμηθευτής  δύναται  να  αποκαλύπτει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σε  όσους  υπαλλήλους 
ασχολούνται  άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και  διασφαλίζει  ότι  οι  υπάλληλοι 
αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 
Ο Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με 
οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.
Σε  κάθε  περίπτωση  απαγορεύεται  η  χρήση  ή  εκμετάλλευση  των  πληροφοριών  οι  οποίες  θα 
περιέλθουν  σε  γνώση  του  Προμηθευτή  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο,  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της 
παρούσας Σύμβασης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση 
του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε 
τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διασφαλίζει  τη  διαφύλαξη  όλων  των 
πληροφοριακών  στοιχείων  στους  κοινούς  χώρους  συνεργασίας  και  στους  ανθρώπους  που 
ασχολούνται  με  το Έργο,  αποκλειόμενης  της διαφυγής,  διαρροής ή μεταφοράς  σε  άλλα άτομα, 
χώρους  ή  εταιρείες.  Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  ενημερώνει  την  Αναθέτουσα  Αρχή για  τα 
μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε  περίπτωση  που  υπάρξει  διαρροή  πληροφοριών,  η  οποία  αποδεδειγμένα  οφείλεται  στον 
Προμηθευτή,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  κάνει  χρήση  των  διατάξεων  «περί 
πνευματικής  ιδιοκτησίας»  και  να  αξιώσει  πληρωμή  και  αποζημίωση  για  όλες  τις  άμεσες  και 
έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να 
προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 
στατιστικά  στοιχεία,  υπολογισμοί  και  κάθε  άλλο  σχετικό  έγγραφο  ή  υλικό  που  αποκτάται, 
συγκεντρώνεται  ή  καταρτίζεται  από  τον  Προμηθευτή  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  είναι 
εμπιστευτικά  και  ανήκουν  κατά  κυριότητα  στην  Αναθέτουσα  Αρχή.  Ο  Προμηθευτής,  μόλις 
ολοκληρώσει  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  παραδίδει  όλα  τα  έγγραφα  και  τα  στοιχεία  στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, 
αλλά  δεν  επιτρέπεται  να  τα  χρησιμοποιεί  για  σκοπούς  άλλους  από  της  Σύμβασης,  χωρίς  την 
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε  περίπτωση  άσκησης  αγωγής  ή  ενδίκου  μέσου  κατά  της  Αναθέτουσας  Αρχής  από  τρίτο  για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού,  η Αναθέτουσα 
Αρχή  οφείλει  να  ειδοποιήσει  αμέσως  και  γραπτά  με  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  τον 
Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της 
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής αφενός βαρύνεται με 
όλα  τα  έξοδα  τα  οποία  θα  κληθεί  να  καταβάλει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  εξ  αυτού  του  λόγου, 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται 
να αποζημιώσει  την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί  από 
ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 10. 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.
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Ο  Προμηθευτής,  επικαλούμενος  υπαγωγή  της  αδυναμίας  εκπλήρωσης  υποχρεώσεών  του  σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, 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 τριάντα (30) περαιτέρω ημερών στο σχετικό 
αίτημα  του  Προμηθευτή,  διαφορετικά,  με  την  πάροδο  άπρακτης  της  προθεσμίας,  τεκμαίρεται 
αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά  
από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν 
της αμοιβής για το μέρος της Σύμβασης που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν  
δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που 
αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης 
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από 
την  ημέρα  επέλευσης  των  ανωτέρω  γεγονότων.  Σε  τέτοια  περίπτωση  καταπίπτουν  υπέρ  του 
Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και  με  την επιφύλαξη του άρθρου 132  και  201 (γνωμοδότηση αρμοδίου 
οργάνου) του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡO 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο 
ανάδοχος  δικαιούται  να  εκχωρήσει,  χωρίς  έγκριση,  τις  απαιτήσεις  του  έναντι  της  αναθέτουσας 
αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της  
επιλογής  του  που  λειτουργεί  νόμιμα  στην  Ελλάδα ή σε  άλλη χώρα της ΕΕ  και  σύμφωνα με  τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:
α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο. 
β)  Παραλήφθηκαν  οριστικά  ποσοτικά  και  ποιοτικά  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις . 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και  
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι σχετικές  περί  προμηθειών Διατάξεις  του Ν.  4412/2014,  η  από ……………………..  διακήρυξη του 
σχετικού διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 
συμπληρωματικά  της  παρούσας  σύμβασης  συμβατικά  τεύχη.  Σε  περίπτωση  ασάφειας  ή 
διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η 
ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Οι διατάξεις περί προμηθειών
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
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δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται  στην παρούσα,  κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των 
όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος  του  Αναδόχου,  στον  οποίο  μπορούν  να  γίνονται  όλες  οι  κοινοποιήσεις  από  την 
Αναθέτουσα  Αρχή  προς  τον  Ανάδοχο  ορίζεται  με  την  παρούσα  ο  κ.……………………….,  κάτοικος 
………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. email………………… 
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο 
μέσο ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 
υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί  διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  λύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και  συγκεκριμένα  τα 
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν  αποκλείεται,  ωστόσο,  για  ορισμένες  περιπτώσεις  εφόσον  συμφωνούν και  τα δύο μέρη,  να 
προβλεφτεί  στη  σύμβαση  προσφυγή  των  συμβαλλομένων,  αντί  των  δικαστηρίων,  σε  διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια 
κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
Ειδικά  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  αναδόχου  κυρώσεις  δυνάμει  των 
άρθρων  203  (κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου),  206  (χρόνος  παράδοσης  υλικών),  207 
(κυρώσεις  για  εκπρόθεσμη  παράδοση  προμήθειας),  213  (απόρριψη  συμβατικών  υλικών  - 
αντικατάσταση)  του  Ν.  4412/2016  μπορεί  να  υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με 
άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Σε  πιστώσει  των ανωτέρω συντάχθηκε  η  παρούσα  σύμβαση  σε  τρία  πρωτότυπα.  Δύο έλαβε  η  
Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Προμηθευτής 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το Νοσοκομείο               Για την εταιρεία
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