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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ
ΏΡΑ: 12:00μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ
ΩΡΑ:11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

CPV 38434540-3  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 42.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ)
ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ, 
οικονομικού έτους 2016 (ΚΑΕ 2329)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΣ  12/20-04-2016 (Θέμα 36Ο )
ΑΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ  1ης Υ.ΠΕ. 6751/20-05-2016
ΔΣ  27/11-10-2016 (Θέμα 49ο )
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1 Του  Ν.  2286/95  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995).
1.2 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-
7-2007).
1.3 Του  Π.Δ.  60/2007  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της 
Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007).
1.4 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.5 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).
1.6 Του  Ν.  2955/2001  «Προμήθειες  Νοσοκομείων  και  λοιπών  μονάδων  υγείας  των 
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001).
1.7 Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά 
το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).
1.8 Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995).
1.9 Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974).
1.10 Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο 
εισόδημα  από εμπορικές επιχειρήσεις).
1.11       Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).
1.12 Της υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων 
και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης)  που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης  δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1226/17-7-2007).
1.13 Του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις»
1.14 Του  Ν.3968/2010  «Αναβάθμιση  του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  και  λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
1.15 Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.»
1.16 Του  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  112Α/13-7-2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την 
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.»
1.17 Του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7/16-
02-2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107/Α/9-5-2013).

1.18 Του  Ν.  3886/2010  (ΦΕΚ  173/30-9-2010)  Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 
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του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία  92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της  25ηςΦεβρουαρίου  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (l335).
1.19 Την ΚΥΑ 3567/2012 για την έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και 
Φαρμάκων  των  Μονάδων  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  έτους  2012,  με 
χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
τις λοιπές πηγές. 
1.20 Του  Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.»

2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την με αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός 
ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων 
και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).
2.2. Την  με  αριθ.  ΔΥ7/2351/94  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Περί  Εναρμόνισης  της 
Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  την  Οδηγία  90/385/ΕΟΚ/20-6-90  του  Συμβουλίου  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» 
(ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94).
2.3. Την  με  αριθ.  ΔΥ7/2480/94  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Περί  Εναρμόνισης  της 
Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  την  Οδηγία  93/42/ΕΟΚ/14-6-93  του  Συμβουλίου  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 
755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).
2.4. Τις  υπ’  αριθμ.   12/20-04-2016  (Θέμα  36Ο )  &   26/28-07-2016  (Θέμα  1ο ΕΗΔ) 
αποφάσεις  του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και την υπ΄αριθμ.  6751/20-05-2016 απόφαση του 
Διοικητή της   1ης Υ.ΠΕ. Αττικής
2.5. Τις ανάγκες της υπηρεσίας.
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

1.Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια  μιας χειρουργικής 
τράπεζας  για  τη  λειτουργία  της  Μονάδας  Μεταμόσχευσης  Ήπατος,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  42.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17

ΗΜΕΡΑ:  ΔΕΥΤΕΡΑ  14 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
ΩΡΑ: 12:00μ.μ.

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17

ΗΜΕΡΑ:  ΤΡΙΤΗ  15 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

   
2.Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από τον φορέα του διαγωνισμού. 

3.Η  παρούσα  διακήρυξη  έχει  αναρτηθεί  στον   διαδικτυακό  τόπο  του  Νοσοκομείου 
www.laiko.gr, στο πρόγραμμα «διαύγεια» (Α.Π. 6881/3-10-12 οδηγίες ΕΠΥ).    

4.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α)  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β)  Συνεταιρισμοί.
γ)  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
δ)  Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι  ενώσεις  προμηθευτών  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο 
εάν  κατακυρωθεί  σ’  αυτήν  η  σύμβαση,  εφόσον,  κατά  την  κρίση  της  Διοίκησης  του 
Νοσοκομείου, περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης.

5.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 και με τα τμήματα 
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

6.Φύλλο συμμόρφωσης
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή  απόρριψης μαζί  με  την  προσφορά  του  να 
υποβάλλει και φύλλο συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις 
απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια 
όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 
ειδών, σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα προδιαγραφή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Λ 62004051     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Μία (1) χειρουργική τράπεζα για την λειτουργία της Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η τράπεζα να είναι κατάλληλη και για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, με εξοπλισμό 
των αντίστοιχων εξαρτημάτων για κάθε μία.

2. Να είναι τροχήλατη, σύγχρονης ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτρομηχανικής τεχνολογίας, 
με ενσωματωμένο, ανεξάρτητο, εφεδρικό σύστημα ίδιας λειτουργίας με το κύριο.

3. Καθ’  όλο  το  μήκος  της  χειρουργικής  επιφάνειας  να  υπάρχουν  ράγες  και  στις  δύο 
πλευρές για την στήριξη των εξαρτημάτων.

4. Όλη  η  χειρουργική  τράπεζα  να  είναι  κατασκευασμένη  από  υψηλής  ποιότητας  και 
αντοχής  μέταλλα  /  υλικά,  για  να  εξασφαλίζεται  έτσι  η  μακροχρόνια  χρήση,  η 
αντιδιαβρωτική  προστασία  αλλά  και  η  ευκολία  στον  καθαρισμό  της.  (επί  ποινή 
αποκλεισμού).

5. Η  χειρουργική  επιφάνεια  να αποτελείται  από τουλάχιστον  πέντε  αρθρωτά τμήματα 
(κεφαλής,  πλάτης,  λεκάνης  και  τμήμα  ποδιών  δεξί  -  αριστερό)  που  το  καθένα  να 
ρυθμίζεται  ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  κάθε  τύπου  επέμβασης,  να  είναι 
ακτινοδιαπερατή καθ’  όλο το μήκος της και  να διαθέτει  και  σύστημα ακτινολογικής 
κασέτας.

6. Τα τμήματα κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται κατά βούληση ώστε η δομή της 
τράπεζας να είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση του ασθενή σε κάθε επιθυμητή θέση.

7. Τα  στρώματα  της  επιφάνειας  να  είναι  κατασκευασμένα  από  αφρώδες, 
ακτινοδιαπερατό υλικό και να μπορούν να πλυθούν & να απολυμανθούν.

8. Η κολώνα στήριξης μαζί με την βάση να επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία C-Arm 
ή  φορητού  ακτινολογικού  μηχανήματος,  ή/και  εναλλακτικά  η  τράπεζα  να  διαθέτει 
δυνατότητα  οριζόντιας  ολίσθησης  της  χειρουργικής  επιφάνειας  μέσω  του 
χειροπληκτρολογίου. 

9. Οι ρυθμίσεις και οι κινήσεις της χειρουργικής τράπεζας να επιτυγχάνονται από :
• Χειροκίνητο πληκτρολόγιο το οποίο να διαθέτει κατά προτίμηση οθόνη  LCD στην 

οποία να εμφανίζονται  οι  λειτουργίες  και οι  τυχόν δυσλειτουργίες  της τράπεζας 
αυτόματα καθώς και η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών.

• Εφεδρικό πληκτρολόγιο που να βρίσκεται στην κολώνα της τράπεζας το οποίο να 
εκτελεί  τις  ίδιες  λειτουργίες  και  να  διαθέτει  τις  ίδιες  πλήρεις  ενδείξεις  με  το 
χειροκίνητο πληκτρολόγιο.

10. Η λειτουργία της τράπεζας να εξασφαλίζεται με ηλεκτρική παροχή από το δίκτυο και 
από ενσωματωμένες μπαταρίες άνευ συντηρήσεως, κύριου και εφεδρικού συστήματος 
που να φορτίζουν σε ένα εύλογο σύντομο χρονικό διάστημα και να διαρκούν το μέγιστο 
δυνατό.

11. Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται υπέρβαρους ασθενείς τουλάχιστον 225 κιλών,
χωρίς κανένα περιορισμό στις κινήσεις της. Να αποδεικνύεται με βεβαίωση από
το εργοστάσιο κατασκευής (επί ποινή αποκλεισμού).
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12. Να παρέχει τις παρακάτω ρυθμίσεις μέσω του χειριστηρίου της: 
• Κίνηση καθ’ ύψος: Θα εκτιμηθεί το μεγαλύτερο δυνατό εύρος κίνησης.
• Κίνηση trendelenburg-antitrendelenburg: Θα  εκτιμηθεί  το  μεγαλύτερο  δυνατό 

εύρος κίνησης.
• Κίνηση tilt (πλαϊνή κίνηση):  Θα εκτιμηθεί το μεγαλύτερο δυνατό εύρος κίνησης.
• Flex-Reflex με το πάτημα ενός πλήκτρου.
• Επαναφορά στην αρχική θέση (0 position) με το πάτημα ενός πλήκτρου.
• Κεντρικό κλείδωμα τροχών (είτε από χειριστήριο είτε από ποδομοχλό). 
• Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα άμεσης διακοπής κάθε λειτουργίας της τράπεζας για 

λόγους ασφαλείας.
• Θα  αξιολογηθεί  η  ύπαρξη  πλήκτρου  εκτέλεσης  των  κινήσεων  της  τράπεζας  με 

μικρότερη ταχύτητα.           
13. Η ευρύτητα των κινήσεων των τμημάτων κεφαλής και ποδιών να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των επεμβάσεων Μεταμόσχευσης Ήπατος.
14. Να προσφέρονται μαζί με την χειρουργική τράπεζα τα κάτωθι εξαρτήματα:

• ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (2 ΤΕΜ)
• ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΞΟ (1 ΤΕΜ)

15.  Να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής στην τράπεζα του υπάρχοντος εξοπλισμού στο 
Νοσοκομείο, αγκίστρων χειρουργικής ήπατος / μεταμόσχευσης ήπατος. 

16. Επιπλέον λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της τράπεζας και των χειριστηρίων 
θα εκτιμηθούν.

17. 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.

18. 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 
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λειτουργίας  του  εξοπλισμού,  την  υποβολή  των  τεχνικών  εκθέσεων,  οι  οποίες 
τεκμηριώνουν  την  διενέργεια  στον  εξοπλισμό  των  ως  άνω  ελέγχων, 
(συμπεριλαμβανόμενων  και  των  σχετικών  αναλυτικών  αποτελεσμάτων)  και  την 
υποβολή του συνόλου των εγχειριδίων, και των λοιπών βοηθημάτων. 

19. Ο  χρόνος  παράδοσης  του  εξοπλισμού,  στις  εγκαταστάσεις  του  Νοσοκομείου,  να 
καθοριστεί στην προσφορά.

20. 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.

21. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο 
του υπό προμήθεια εξοπλισμού, διάρκειας τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, 
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.
    - την ενσωμάτωση μετατροπών, αναβαθμίσεων και βελτιώσεων (software & 
       hardware), οι οποίες προσφέρονται δωρεάν στον χρόνο εγγυήσεως.
22. Κατά την διάρκεια της εγγυήσεως θα τηρείται φάκελος λειτουργίας και συντηρήσεως 

του εξοπλισμού, ο οποίος θα ενημερώνεται και θα παρακολουθείται αφενός από τον 
Προϊστάμενο  του  Τμήματος  Βιοϊατρικής  Τεχνολογίας  του  Νοσοκομείου  ή  τον 
Προϊστάμενο του Α’ Χειρουργείου, ως εκπροσώπου του Νοσοκομείου και αφετέρου 
από τον υπεύθυνο τεχνικό της προμηθεύτριας.  Στον φάκελο αυτό, εκτός άλλων, θα 
αρχειοθετούνται τα δελτία συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού στα οποία θα 
τεκμηριώνονται  οι  βλάβες  και  ο  εξ  αιτίας  αυτών,  χρόνος  ακινητοποιήσεως  του 
εξοπλισμού.

23. 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.

24. Στην αρχική προσφορά να συμπεριληφθεί όσο το δυνατόν πληρέστερος τιμοκατάλογος 
ανταλλακτικών - εξαρτημάτων και πιθανών αναλωσίμων.
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25. Ο προμηθευτής υποχρεούται  να  παράσχει  εγγύηση διαθεσιμότητας  ανταλλακτικών, 
διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

26. Η χειρουργική τράπεζα 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.

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

28. Δυσμενή περιστατικά -  Ανακλήσεις.  Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει 
εγγράφως το Νοσοκομείο, (Γενική Διεύθυνση 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 οποιανδήποτε χώρα του κόσμου, από εκπρόσωπο του κατασκευαστή, ή 
αρμόδια αρχή (Compitent Authority).

29. 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.

30. Οι  προτεινόμενες  από  τις  εταιρείες  χειρουργικές  τράπεζες  για  τον  συγκεκριμένο 
διαγωνισμό  θα  πρέπει  (επί  ποινή  αποκλεισμού)  να  είναι  εγκατεστημένες  και  σε 
λειτουργία  σε  Νοσοκομεία  -  Θεραπευτήρια  του  Νομού  Αττικής,  προκειμένου  να 
εξεταστούν και να αξιολογηθούν επιτόπου από την αρμόδια επιτροπή. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   ́ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  φερεγγυότητα,  η  επαγγελματική  αξιοπιστία,  η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, θα πρέπει 
να ελέγχονται:
I.   Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
II.   Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.  
III. Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 
IV.    Η  συνέπεια  της  επιχείρησης  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών  της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.  
V.    Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 
που ζητούνται από την Υπηρεσία.  
VI.   Εάν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
VII. Σχετικά με τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο αυτή. 
Σε  περίπτωση  που  δεν  υποβληθεί  η  παραπάνω  υπεύθυνη  δήλωση,  η  προσφορά 
απορρίπτεται.
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Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται: ο κωδικός και η περιγραφή του είδους όπως 
αναφέρονται στη διακήρυξη.
Οι προσφορές τεχνικές και οικονομικές πρέπει να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε cd.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 1 ο

                                                                        Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της 
Τεχνικής  και  Οικονομικής  Προσφοράς  και  η  σύμβαση  είναι  συνταγμένα  στην  ελληνική 
γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων  εταιρειών που θα 
υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Η  σύμβαση θα  καταρτιστεί  με  βάση  τους  όρους  που  περιλαμβάνονται  στα  τεύχη   του 
διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται 
από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί 
δημοσίων  συμβάσεων  προμηθειών/έργων/υπηρεσιών,  καθώς  και  των  κοινοτικών 
Κανονισμών  περί  των  Ταμείων  και  της  δημοσιονομικής  διαχείρισης  του  κοινοτικού 
προϋπολογισμού.

Άρθρο 2ο

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

Άρθρο 3ο 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

1.  Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  σε  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  έγγραφες 
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 

10



2.  Οι  προσφορές,  μετά  την  αποσφράγισή  τους,  παραλαμβάνονται  από  την  αρμόδια 
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει 
να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην 
Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 
4.  Οι  προσφορές  μπορεί  να  αποστέλλονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και 
παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη,  όμως,  προϋπόθεση  ότι  αυτές  θα 
περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  μέχρι  την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του 
διαγωνισμού. 
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι τούτο θα περιέλθει 
στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού,  το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται  απαραίτητα στο φάκελο 
προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές 
δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
6.  Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  πριν  από  την 
διενέργεια  του  διαγωνισμού,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στα  αρμόδια 
όργανα  αποσφράγισης  των  προσφορών  που  παραλαμβάνουν  τις  προσφορές,  προ  της 
εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου 
να  αποσφραγιστούν  μαζί  με  τις  άλλες  που  κατατέθηκαν  με  την  προαναφερόμενη 
διαδικασία.  Επίσης,  επιστρέφονται,  χωρίς  να  αποσφραγιστούν  και  οι  προσφορές  που 
υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «Προσφορά». 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
8.Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι 
αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση 
των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. 

Άρθρο 4 ο

Προσφορές
1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται,  σε δύο αντίγραφα (τεχνική  –  οικονομική  προσφορά), 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 
του Π.Δ. 118/07. 
2.  Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις  ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  χωριστά  και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  
καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο  όργανο 
παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  προσφορών,  κατά  τον  έλεγχο,  μονογράφει  και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 
2  περ.  α  του  Π.Δ.  118/07  κατά της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  ή  έχει  απορριφθεί  η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 
Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι 
ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 3886/2010. 
Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 
είτε  κατά την ενώπιόν του διαδικασία,  είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,  μετά την 
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα 
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
6.Σε  περίπτωση  που  με  την  προσφορά  συνυποβάλλονται  στοιχεία  και  πληροφορίες 
εμπιστευτικού  χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόμενους  θα 
έθιγε έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει πάνω σ’ αυτά την 
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να 
λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
7.Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων 
ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών 
που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και 
κρίνονται  επουσιώδεις  από  την  αρμόδια  επιτροπή  για  την  επιτυχή  έκβαση  του 
διαγωνισμού. 
8.Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται 
και δεν αξιολογούνται.

Άρθρο 5 ο

Χρόνος ισχύος προσφορών
1.  Οι προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι  (120) 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. 
Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα 
με  την  παρ.  3  του  άρθρου  13  του  Π  Δ  118/2007  και  αποδέχθηκαν  την  παράταση,  οι 
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
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2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 
με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου 
χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  του  διαγωνισμού 
υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 
προσφοράς  τους,  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Άρθρο 6 ο

Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 7 ο

Διοικητικές προσφυγές
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειάς  του,  έως  και  την  κατακυρωτική  απόφαση,  επιτρέπεται  ένσταση  για  λόγους 
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 
Με  την  ένσταση  που  ασκείται  κατά  της  κατακυρωτικής  απόφασης  επιτρέπεται  και  η 
προβολή  λόγων  που  αφορούν  την  πληρότητα  και  νομιμότητα  των  δικαιολογητικών,  τα 
οποία  προσκομίζει  ο  προσφέρων  προς  τον  οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση, 
δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/07. 
2.  Οι  ανωτέρω ενστάσεις  υποβάλλονται  εγγράφως στο αρμόδιο  για  την διενέργεια  του 
διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
(1) Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Για  τον  καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της 
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
(2)  Στον  κλειστό  διαγωνισμό,  μόνο  από  εκείνους  που  επιλέχθηκαν  να  υποβάλουν 
προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε 
αυτούς  της  διακήρυξης,  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξεως  της  προθεσμίας  υποβολής  των 
προσφορών.  Για  τον  καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής,  συνυπολογίζονται  και  οι 
ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Η  ένσταση  εξετάζεται  από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  συλλογικό  όργανο  του  φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή 
οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 
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του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την 
οποία  ο  ενιστάμενος  έλαβε  γνώση  του  σχετικού  φακέλου.  Στον  κλειστό  διαγωνισμό 
δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική 
απόφαση,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών,  αφότου  ο 
ενδιαφερόμενος  προμηθευτής  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  πράξεως  ή  παραλείψεως  της 
αναθέτουσας αρχής. Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή 
έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται  από το αρμόδιο  γνωμοδοτικό 
συλλογικό  όργανο  και  το  αποφασίζον  όργανο  εκδίδει  την  σχετική  απόφασή  του  το 
αργότερο  σε  δέκα  (10)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής 
ενστάσεων. 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νομιμότητα και  πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,  8  και  8α του παρόντος 
π.δ/τος,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών,  αφότου  ο 
ενδιαφερόμενος  προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και 
των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της 
στον  μειοδότη  κατά  του  οποίου  στρέφεται.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  το  αρμόδιο 
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή 
του το αργότερο σε δέκα (10)  εργάσιμες  ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου 
προθεσμίας. 
3.  Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  λόγους,  εκτός  από  τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση  της  Υπηρεσίας.  Οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν  πλήρη  γνώση  της  σχετικής 
απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, 
με φροντίδα τους. 
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις  
δυνάμει  των άρθρων 18,  20,  26,  32,  33,  34  και  39 του  παρόντος π.δ/τος  να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης  από  την 
αναθέτουσα αρχή. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του 
φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν  λόγω απόφαση δεν επιδέχεται  προσβολή με άλλη οιασδήποτε  φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1  και  2, 
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις 
εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του 
οποίου  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερο  των  χιλίων  (1.000)  και  μεγαλύτερο  των  πέντε 
χιλιάδων  (5.000)  ευρώ.  Το  παράβολο  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο  και  καταχωρείται  στον 
κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το 
ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε με το 
άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 

Άρθρο 8 ο

Προσφερόμενη τιμή
ΤΙΜΗ : Η τιμή που θα δοθεί θα αναγράφεται στην προσφορά, ολογράφως και αριθμητικώς, 
θα πρέπει να είναι σταθερή σε ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο χωρίς το Φ.Π.Α. 
1.  Προσφορές  που  δε  δίδουν  τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ  που  καθορίζουν  σχέση  ΕΥΡΩ  σε  ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με  σαφήνεια  η προσφερόμενη  τιμή ή δε 
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός  από  το  Φ.Π.Α.,  για  παράδοση  του  υλικού  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που 
προβλέπεται στη διακήρυξη.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Οι τιμές θα δίδονται επίσης ως εξής :
α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
β) Ποσότητα Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλμένος Φ.Π.Α. θα διορθώνεται από την Υπηρεσία ).
5.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. 
6.  Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν από την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης. Για τον σκοπό 
αυτό  θα  ζητηθούν  από  τον  προσφέροντα  να  παρασχεθούν  εγγράφως  οι  αναγκαίες 
διευκρινίσεις  σχετικά  με  τον  οικονομικό  χαρακτήρα  της  διαδικασίας  κατασκευής  ή  τις 
τεχνικές  λύσεις  που  έχουν  επιλεγεί  ή  τις  εξαιρετικά  ευνοϊκές  συνθήκες  που  διαθέτει  ο 
προσφέρων  για  την  προμήθεια  των  ειδών  ή  την  πρωτοτυπία  των  προτεινομένων 
προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς (Π.Δ.370/95).
7.Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία 
απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε  προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
8.Στο  στάδιο  της  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  γίνεται  σύγκριση  των  τιμών  της 
οικονομικής προσφοράς με αυτές του παρατηρητηρίου τιμών όπως καταγράφηκαν κατά 
την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές 
που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. 
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Άρθρο 9ο 

Κριτήρια ανάθεσης – Αξιολόγηση προσφορών
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
και θα δίνεται ανά μονάδα όπως αυτή προσδιορίζεται ανά είδος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της 
διακήρυξης. 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
Η  κατακύρωση  γίνεται  τελικά  στον  προμηθευτή  με  την  χαμηλότερη  τιμή,  εκ  των 
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.     

Άρθρο 10 ο

Καταγωγή  των προσφερομένων  υλικών  και  δήλωση της  επιχείρησης  κατασκευής  του 
τελικού προϊόντος
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, με τη μορφή του διαγωνισμού, να δηλώνουν 
στις  αιτήσεις  συμμετοχής  ή  στις  προσφορές  τους  την  χώρα  καταγωγής  του  τελικού 
προϊόντος που προσφέρουν. 
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχει  η  ανωτέρω  δήλωση,  θα  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη. 
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, 
στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα 
ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η 
οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης  προμήθειας,  σε  περίπτωση  κατακύρωσης  στον  προμηθευτή  υπέρ  του 
οποίου έγινε η αποδοχή. 
Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχουν  οι  ανωτέρω  δηλώσεις  θα  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη. 
4.  Εάν  διαπιστωθεί  από  την  Υπηρεσία  ανυπαρξία  της  επιχειρηματικής  μονάδας  που 
δηλώθηκε  με  την  προσφορά,  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  η 
προσφορά  απορρίπτεται.  Στην  περίπτωση  αυτή  στον  προσφέροντα  επιβάλλεται  με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και 
Προγραμματισμού  Προμηθειών,  η  οποία  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  για 
παροχή εξηγήσεων,  και  μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί  το 
διαγωνισμό,  ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή 
οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν 
στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει 
επιβληθεί  ποινή  αποκλεισμού  από τους διαγωνισμούς  των φορέων που εμπίπτουν  στο 

16



πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
5.  Πριν  και  μετά τη  σύναψη  της  σύμβασης,  κατ’  αρχήν,  δεν  επιτρέπεται  η  αλλαγή  της 
επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 
αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου 
για  οποιονδήποτε  λόγο  ενώ,  μετά  την  σύναψη  της  σύμβασης,  μπορεί  να  εγκριθεί  η 
ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, 
απαιτείται  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφασίζοντος  οργάνου,  μετά  από  γνώμη  του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Άρθρο 11 ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 
Προσφορές που υποβάλλονται  στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες.
Διευκρινίζεται  ότι  προκειμένου  να  εξοικονομείται  χρόνος  και  να  επιταχύνονται  οι 
διαδικασίες  η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  ενιαία  χωρίς  διάκριση 
σταδίων/φάσεων  (αξιολόγηση  δικαιολογητικών,  αξιολόγηση  τεχνικής  προσφοράς  και 
οικονομικής προσφοράς).

Άρθρο 12 ο

Ανακοίνωση κατακύρωσης . ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: 
α. Το προς προμήθεια είδος. 
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή. 
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  προσκομίζοντας  και  την  προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής. 
Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα 
σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως 
αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την 
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης.  Τούτο  δεν  ισχύει,  στην  περίπτωση  που  ο 

17



χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της 
σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας 
των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
4.  Εάν  η  κατακύρωση  ή  η  ανάθεση  γίνεται  σε  αλλοδαπό  προμηθευτή  η  ανακοίνωση 
απευθύνεται  στον  εκπρόσωπό  του  στην  Ελλάδα,  εάν  υπάρχει,  σε  αντίθετη  περίπτωση 
αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η 
πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, 
η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για 
την  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος.

Άρθρο 13 ο

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Το  αρμόδιο  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  όργανο,  με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 
υπερβαίνει  το  30%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσης  αξίας  μέχρι  100.000  Ευρώ 
περιλαμβανομένου  ΦΠΑ  και  το  15%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσης  αξίας  από 
100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή 
το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 
από τον προμηθευτή. 
β.  Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας,  εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, 
μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό 
δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής 
επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 
γ.  Χορήγηση  εξουσιοδότησης  στην  ενδιαφερόμενη  Υπηρεσία  για  να  προβεί  στην 
πραγματοποίηση  της  προμήθειας  σε  περιπτώσεις  που  ο  διαγωνισμός  διενεργείται  από 
κεντρική αναθέτουσα αρχή. 
δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή 
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
ε.  Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  και  προσφυγή στην  διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας. 
στ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό 
στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος. 
ζ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 
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i)  Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε 
λόγω  διακοπής  ή  περιορισμού  της  δραστηριότητας,  για  την  οποία  επρόκειτο  να 
χρησιμοποιηθεί το υλικό. 
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 
η.  Ειδικά  σε  περιπτώσεις  διαγωνισμών  με  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  τιμή  στους  οποίους 
υποβάλλεται  μία  μόνο  προσφορά  ή  τελικά  γίνεται  αποδεκτή  μία  μόνο  προσφορά  και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της 
αγοράς  που  να  επιβεβαιώνονται  με  παραστατικά,  ο  διαγωνισμός  ματαιώνεται  και 
επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις,  
ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 

Άρθρο 14 ο

Συμβάσεις
1.  Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  υπογράφεται  και  από  τα  δύο 
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Η 
Υπηρεσία  συμπληρώνει  στο  κείμενο  της  σύμβασης  τα  στοιχεία  της  προσφοράς  του 
προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε 
αποδεκτή  με  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  σε  αυτόν.  Δεν  χωρεί  οποιαδήποτε 
διαπραγμάτευση  στο  κείμενο  της  σύμβασης  που  επισυνάφθηκε  στην  διακήρυξη  του 
διαγωνισμού,  ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς 
του προμηθευτή. 
2. 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 των υλικών. 
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
 ι.Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
ια.Τον  τρόπο  αναπροσαρμογής  του  συμβατικού  τιμήματος,  εφόσον  προβλέπεται 
αναπροσαρμογή. 
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά,  διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,  εκτός  κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συμβατικό  όρο,  μπορεί  να  τροποποιείται  η  σύμβαση,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 
αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 
δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
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α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα 
που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από 
το αρμόδιο όργανο. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ.  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ.  Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι  σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση.

Άρθρο 15ο

Εγγυήσεις
1.  Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά  πρόσωπα  που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη  μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα  το  δικαίωμα  αυτό.  Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων,  αν  δεν  είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
2.  Με  την  εγγυητική  επιστολή   που  αποτελεί  αυτοτελή  σύμβαση  το  πιστωτικό  ίδρυμα 
αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  καταβάλλει  ορισμένο  ποσό  μετά  από  απλή  έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,  χωρίς  να μπορεί  να ερευνά,  ούτε αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη. 
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 
ζ. Τους όρους ότι: 
Ι.  Η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  της 
ένστασης της διζήσεως 
ΙΙ.  Το  ποσόν  της  εγγύησης  τηρείται  στην  διάθεση  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  τον 
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
ΙV.  Ο  εκδότης  της  εγγύησης  υποχρεούται  να  προβεί  στην  παράταση  της  ισχύος  της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των όρων  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 
ακόλουθα: 
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 
Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από τον  συμβατικό  χρόνο 
φόρτωσης  ή  παράδοσης,  κατά  τον  χρόνο  που  με  βάση  τη  σύμβαση  ο  αγοραστής 
υποχρεούται  να  παραλάβει  τα υλικά πλέον δύο (2)  μήνες  ή μεγαλύτερος  εφόσον αυτό 
ορίζεται από τη διακήρυξη.  
5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχών  απαιτήσεων  από  τους  δύο  συμβαλλόμενους.  Σε  περίπτωση  που  το  υλικό  είναι 
διαιρετό  και  η  παράδοση  γίνεται,  σύμφωνα  με  την  σύμβαση,  τμηματικά,  οι  εγγυήσεις 
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας 
που παραλήφθηκε οριστικά.  Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή 
υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται  μετά  την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
5. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την καλή 
λειτουργία της χειρουργικής τράπεζας ποσού ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας του υπό 
προμήθειας  είδους  χωρίς  ΦΠΑ  και  για  χρονικό  διάστημα   που  καλύπτει  τη  συμβατική 
εγγύηση καλής λειτουργίας .

Άρθρο 16ο

Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά
1. Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα σε ΕΥΡΩ 
μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους ύστερα από την υποβολή 
πρωτοκόλλου  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  από  την  αρμόδια  προς  τούτο 
συσταθείσα επιτροπή βάσει:
Α)Τιμολογίου του προμηθευτή
Β)Πρωτόκολλο  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  και  εισαγωγής  τους  είδους  στην 
αποθήκη του Νοσοκομείου.
Γ)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημέρωσης του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ»
Κατά την πληρωμή του προμηθευτή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:
1) 4% φόρος εισοδήματος βάσει του άρθρου 55 του Ν. 2238/16-09-1994
2) 2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/2007 άρθρο 3 
(ΦΕΚ 134/Α/18-6-07) ΚΥΑ ΔΥ6Α/Γ.Π.οικ.36932/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009.
3)  0,10%  επί  της  αξίας  εκτός  Φ.Π.Α.,  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής 
σύμβασης  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 238 του ν.4072/2012.
4) χαρτόσημο υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3% επί της κράτησης της παραγράφου 5. 
5) ΟΓΑ χαρτόσημο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 20% επί της κράτησης της παραγράφου 6.
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2.Απαγορεύεται  η  εκχώρηση της σχετικής  σύμβασης  καθώς και  ενεχυρίαση  της,  με την 
επιφύλαξη   των κειμένων σχετικών διατάξεων του νόμου.
3.Επιτρέπεται  η  εκχώρηση  σε  αναγνωρισμένο  πιστωτικό  ίδρυμα  (τράπεζα)  της 
προκύπτουσας οικονομικής απαίτησης από την εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί.
4.Ως προς τα δικαιολογητικά του τιμολογίου πληρωμής και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία 
του, ισχύουν τα αναφερόμενα στο  άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.
5. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή πέραν των εξήντα (60) ημερών ως ορίζει η παρούσα, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης),  
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  ν.  4152/2013  (ΦΕΚ 107/Α/  9.5.2013)  «Προσαρμογή  της 
Ελληνικής  νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011/7  της  16-2-2011»  για  την  καταπολέμηση  των 
καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές  συναλλαγές»,  καθίσταται  υπερήμερος  και 
οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Άρθρο 17 ο

Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 
2.  Με  απόφαση  του  αρμόδιου  Υπουργού  ή  του  αρμόδιου  για  τη  διοίκηση  του  φορέα 
οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης . παράδοσης των 
υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις,  να παρατείνεται μέχρι το 
1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν  από  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου.  Σε  περίπτωση  που  ο  συμβατικός  χρόνος 
φόρτωσης – παράδοσης δεν είναι  μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
μπορεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου,  να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει  ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης 
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. 
3. 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. 
4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, 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. 
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση 
του  φορέα  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  ο  συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης . παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται 
μόνο  όταν  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης . παράδοσης, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 
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Άρθρο 18ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση

1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί . παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου 
της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07, επιβάλλεται,  
εκτός  των  τυχόν  προβλεπομένων,  κατά  περίπτωση,  κυρώσεων  και  πρόστιμο  που 
υπολογίζεται ως εξής: 
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του 
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του π.δ. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 
1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
β.  Για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  από  1/4  μέχρι  το  1/2  του 
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 
3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης,  των περιπτώσεων α και  β προκύπτει 
κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. 
γ.  Για καθυστέρηση που υπερβαίνει  το  παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της  συμβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής 
αξίας  των  εκπρόθεσμα  παραδοθέντων  υλικών,  χωρίς  τον  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. 
3.  Εφόσον  με  την  απόφαση  κήρυξης  προμηθευτή  εκπτώτου,  παρέχεται  σε  αυτόν  η 
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του εις  βάρος  του προκηρυσσόμενου  διαγωνισμού,  επιβάλλεται  συνολικά πρόστιμο  για 
εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν 
και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει  τα υλικά,  ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα 
αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση 
του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 
4.  Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση  . 
παράδοση  ή  αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  Υπουργού  ή  του 
αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 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 
μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης . παράδοσης.
5. 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  ή 
μετατεθέντος  χρόνου παράδοσης,  μέχρι  την προσκόμιση του συμβατικού  υλικού,  με  το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
6.  Η  είσπραξη  του  προστίμου  και  των  τόκων  επί  της  προκαταβολής,  γίνεται  με 
παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 
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αυτού,  με  ισόποση  κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής 
αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά 
σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 19ο

Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,  
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
2.  Με  την  ίδια  διαδικασία,  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη 
σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμά  του  που  απορρέει  απ’  αυτή,  εφόσον  δεν  φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 
στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07.
3.  Ο  προμηθευτής  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή  ανάθεση  ή  την 
σύμβαση όταν: 
α.  Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  το  υλικό  δεν  φορτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4.  Με  την  απόφαση  κήρυξης  προμηθευτή  εκπτώτου  από  τη  σύμβαση  μπορεί  να  του 
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας  του  διαγωνισμού  που  γίνεται  σε  βάρος  του,  πέραν  της  οποίας  ουδεμία 
παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση. 
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, 
είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου 
ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο 
καταλογισμός  αυτός  γίνεται  ακόμη  και  στην  περίπτωση που  δεν  πραγματοποιείται  νέα 
προμήθεια  του  υλικού,  κατά  τα  παραπάνω  οριζόμενα.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο 
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση 
του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών. 
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών 
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. 
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Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Πολιτικής  Προγραμματισμού 
Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και 
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 
δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα 
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε 
ή  όχι  χρήση  του  δικαιώματος  αυτού.  Στην  περίπτωση  αυτή,  έχουν  εφαρμογή  και  τα 
αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 32 του παρόντος. 
ε.  Είσπραξη  εντόκως  της  τυχόν  προκαταβολής  που  χορηγήθηκε  στον  έκπτωτο  από  τη 
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση 
του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός 
των τόκων γίνεται  από την  ημερομηνία  λήψης  της προκαταβολής  από τον  προμηθευτή 
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 
φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και 
μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
6.Σε  περίπτωση  που  η  προμήθεια  υλικού  σε  βάρος  εκπτώτου  προμηθευτή  γίνεται  με 
τροποποίηση  όρων  ή  τεχνικών  προδιαγραφών  της  κατακύρωσης,  της  ανάθεσης  ή  της 
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του 
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ 118/07 .
Οι  προσφορές τεχνικές  και  οικονομικές  να δοθούν και  σε ηλεκτρονική  μορφή σε  cd σε 
μορφή excel στον αντίστοιχο φάκελο της προσφοράς.

Άρθρο 20 ο

Αρμόδια Δικαστήρια
Ο προμηθευτής και το «ΛΑΪΚΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα 
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 
ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια 
και  συγκεκριμένα  τα  Δικαστήρια  της  Αθήνας,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  Ελληνική 
Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
Η  παρούσα  σύμβαση  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  118/07  (Κ.Π.Δ)   και  του 
Ν.2286/95.-

Άρθρο 21ο

Τροποποίηση της σύμβασης
Σύμφωνα με το Π. Δ. 118  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.),  Άρθρο 24 § 4,  η 
παρούσα  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.-
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Άρθρο 22ο

Ποιοτικός έλεγχος 
Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για ποιοτικό έλεγχο η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει 
τον προμηθευτή. 

Άρθρο 23ο

Ανωτέρα Βία
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε  που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

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

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………….
                       Ημερομηνία έκδοσης  …………………

Προς το Γ.Ν. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………

Πληροφορηθήκαμε ότι  η Εταιρία  (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός 
……………………..  αριθ.  …………….  ως  προμηθευτής  πρόκειται  να  συνάψει  μαζί  σας,  ως 
αγοραστές,  σύμβαση,  που  θα  καλύπτει  την  προμήθεια  …………………………..….,  συνολικής 
αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …../2008 διακήρυξης του  Γ.Ν. 
Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» )  και  ότι  σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία  (ή η 
Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της 
συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ ……………………....
Μετά  τα  παραπάνω,  η  Τράπεζα  ……………………………..  παρέχει  την  απαιτούμενη  εγγύηση 
υπέρ  της  εταιρίας  (ή  σε  περίπτωση  Ένωσης,  υπέρ  των  Εταιριών  1)  …………….……  
…………………….. και 2) ………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως  
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της  
Ένωσης  Προμηθευτών),  και  εγγυάται  προς  εσάς  με  την  παρούσα,  ανεκκλήτως  και 
ανεπιφυλάκτως,  παραιτούμενη  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως,  να 
καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή 
ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από 
απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  και  δήλωσή  σας  ότι  η  εταιρία  παρέβη  ή  παρέλειψε  να 
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας 
και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε  περίπτωση κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό της  κατάπτωσης  υπόκειται  σε  πάγιο 
τέλος χαρτόσημου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 
πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.   

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

                       
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       1η    Υ . ΠΕ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
              <<ΛΑΪΚΟ>>

ΣΥΜΒΑΣΗ   ………….   / …..  
(Αρ. Διακ.-ΑΦΜ  Αναδόχου)

Στην Αθήνα σήμερα στις …. ………………. του 2015 ημέρα της εβδομάδας …………………..  και 
στο κατάστημα του Περιφερειακού Γενικού Αθηνών <<Λαϊκό>>  οι πιο κάτω υπογράφοντες:
1. Ο  κος  ΗΡΑΚΛΗΣ  Φ.  ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ,  Διοικητής  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Αθηνών 
<<ΛΑΪΚΟ>>,  ο  οποίος  εκπροσωπεί  το  Νοσοκομείο,  σύμφωνα  με  την  414/28-07-2016  τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ.  (Αρ.  Βεβ.  Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.  3491/12-07-2016  απόφαση  του  Υπουργείου  Υγείας  και 
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης.
2. Ο/Η……………………………………………..……………...…  ο  οποίος  ενεργεί  για  λογαριασμό  της 
«ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»,  Δ/ΝΣΗ  (ΑΝΑΔΟΧΟΥ),  ΤΗΛ: (ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ,  FAX: (ΑΝΑΔΟΧΟΥ),   η 
οποία και θα ονομάζεται  <<ΑΝΑΔΟΧΟΣ>>,  συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
O  πρώτος  από  τους  συμβαλλόμενους  αποκαλούμενος  για  συντομία  <<ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ>> 
διενήργησε  (είδος  διαγωνισμού)  διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης  (κριτήριο 
κατακύρωσης) σύμφωνα με την ……………………….. (Θέμα …ο ……) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου  του  Νοσοκομείου  και  την   (Αρ.  Διακ.)  Διακήρυξη  για  την 
…………………………………………………………………………
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με την  Δ.Σ ………………… (Θέμα  ……)  απόφασή 
του ενέκρινε την  κατακύρωση στην συμβαλλόμενη εταιρεία «ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για την 
…………………………………………………………   συνολικής δαπάνης ……………..,… € ,  με τους όρους 
και συμφωνίες που ακολουθούν:

ΑΡΘΡΟ 1  ο   – ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(Ως η Διακήρυξη)

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι …………… και αρχίζει από  ….-….-… και λήγει την …-…-…. . 

ΑΡΘΡΟ 2  ο   – ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
(Όπως περιγράφονται στην Διακήρυξη και στην τεχνική προσφορά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ»)

ΑΡΘΡΟ 3  ο   – ΤΙΜΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η  αποζημίωση η οποία υποχρεούται το Νοσοκομείο να καταβάλει στον <<ΑΝΑΔΟΧΟ>> για 
τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ……………………………………………  ,  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
…………….. + Φ.Π.Α.   …………. = ………………. €.
Η πληρωμή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γίνεται με επιταγή ………………Τράπεζας.
Η πληρωμή θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, σύμφωνα με:
α. Τιμολόγιο του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ»
β. Πρακτικό καλής εκτέλεσης από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημέρωσης του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ»
Στο/α παραστατικό/ά και στα σχετικά τιμολόγια θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο αριθμός 
της παρούσας σύμβασης)
Κατά την πληρωμή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

1. 4% φόρος εισοδήματος βάσει του άρθρου 55 του Ν. 2238/16-09-1994 και 8% για 
παροχή υπηρεσιών.
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2. 2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/άρθρο 3 
(ΦΕΚ 134/α/18-06-07) ΚΥΑ 6Α/Γ.Π.οικ.36932/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009.

3. 0,10% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 238 του ν.4072/2012.

4. χαρτόσημο υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3% επί της κράτησης της παραγράφου 5. 
5. ΟΓΑ χαρτόσημο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 20% επί της κράτησης της παραγράφου 6.

-  Απαγορεύεται  η  εκχώρηση της  σχετικής  σύμβασης  καθώς και  ενεχυρίαση  της,  με  την 
επιφύλαξη   των κειμένων σχετικών διατάξεων του νόμου
- Επιτρέπεται η εκχώρηση σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) της προκύπτουσας 
οικονομικής απαίτησης από την εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4  ο   – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Ο  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»  για  την  καλή εκτέλεση της  παρούσης  σύμβασης  κατέθεσε  την  υπ΄ 
αριθμ. .……………….………… εγγυητική επιστολή της ………………..……………… αξίας  ………….,… € 
με ημερομηνία λήξης δύο μήνες μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου (και της πιθανής 
παράτασης)  , η οποία θα του επιστραφεί μόλις εκπληρώσει τους όρους της.
Πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την καλή 
λειτουργία της χειρουργικής τράπεζας ποσού ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας του υπό 
προμήθειας  είδους  χωρίς  ΦΠΑ  και  για  χρονικό  διάστημα   που  καλύπτει  τη  συμβατική 
εγγύηση καλής λειτουργίας .

ΑΡΘΡΟ 5  ο   ΠΟΙΝΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
(Ως αναλυτικά περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του Π.Δ 118/07 και του Ν. 2286/95 )

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  για  κάθε  γενικά  παράβαση  των όρων  της  σύμβασης  από  τον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ»  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,   επιβάλει  τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις από το Ν. 2286/95 και το   Π. Δ 118/07 (ΚΠΔ), δηλαδή σύσταση,  
πρόστιμο, κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη εκπτώτου από όλη τη σύμβαση κ.λ.π.
Τ΄ ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων 
που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια.
Τα  πρόστιμα,  οι  καταλογισμοί  και  κάθε  άλλη  απαίτηση  του  Νοσοκομείου  κατά  του 
«ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα κρατούνται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απ’ τα ποσά 
που έχει να πάρει ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης  ή  θα  βεβαιούνται  σαν  Δημόσιο  έσοδο και  θα  εισπράττεται  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις  περί  εισπράξεως  Δημοσίων  εσόδων.(Ύψος  Ρήτρας  αν  προβλέπεται  από  τη 
Διακήρυξη)

ΑΡΘΡΟ 6  ο   – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  
Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από 
τώρα  για  όλα  τα  θέματα  της  παρούσας  σύμβασης  ως  τόπος  εκτέλεσης  η  Αθήνα 
υποβαλλομένου του «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.
Η  παρούσα  σύμβαση  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  118/07  (Κ.Π.Δ)   και  του 
Ν.2286/95.-

ΑΡΘΡΟ 7   ο   – Τροποποίηση της σύμβασης  
Σύμφωνα με το Π.  Δ. 118  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.),  Άρθρο 24 § 4,  η  
παρούσα  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται   σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες 
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περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.-

ΑΡΘΡΟ 8  ο   – Παράδοση – Παραλαβή  
Οι  παραγγελίες  θα  είναι  τηλεομοιοτυπικές  (FAX)  ή  τηλεφωνικές  και  θα  δίνονται  το 
αργότερο μέχρι τις δώδεκα το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας από το Φαρμακείο ή το 
Γραφείο Υλικού.
Ο <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ>> υποχρεούται να μεταφέρει τις εκάστοτε αναγκαίες ποσότητες ειδών 
με δικές του δαπάνες και δικά του μεταφορικά μέσα και επιπλέον ασφαλισμένων μέχρι την 
παράδοσή τους στις υποδεικνυόμενες από το Νοσοκομείο αποθήκες.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται κάθε φορά από την επιτροπή που 
θα διορίζει η Διεύθυνση του Νοσοκομείου.
Οι ώρες παραλαβής ορίζονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από 
07:30 έως 13:30.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                            Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ   ́ 
ΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΩΔ. 
ΝΟΣΟΚ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΩΔ. 
ΝΟΣΟΚ.

ΠΕΡΙΓΡ.  
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΣΦ. 
ΕΤΑΙΡ

ΚΩΔ.
ΕΜΠΟ
ΡΙΟΥ

ΚΩΔ. 
GMD

N

ΚΩΔ. 
ΕΚΑΠΤΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
- ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
-

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ /
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΦΠΑ

ΚΩΔ. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ

ΗΡΙΟΥ – 
ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ
ΗΡΙΟΥ
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