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Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ   ΑΡΗΘΜ. 11/2015 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ   22-04-2015 

 
        ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΗ ΜΕ ΑΔΑ: ΧΡΙΣ4690Χ3-ΙΦ4 ΚΑΙ ΑΡΙΘ ΔΕΜΕΤΗ 376/0 

 

ΠΡΟΥΔΗΡΟ  ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ME ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΓΗΑΦΟΡΩΝ XΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΜΟΥΔΤΜΑΣΩΝ (CPV 33184100-4) 

        
           

Πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ        

 

 

Σν Π.Γ.Ν  Έβξνπ – θνξέαο Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο, έρνληαο ππφςε: 

     
1) Ρνλ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ Α΄160/08-08-2014) «Κέηξα Πηήξημεο θαη Αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ» ΚΔΟΝΠ Β΄ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΑΛΝΛΔΠ ΠΛΑΤΖΠ 

ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΔΟΓΥΛ, ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ. 

2) Ρν Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» ( ΦΔΘ Α΄ 150/10-7-2007), θαηά ηα 

άξζξα πνπ ηζρχνπλ(26-39) κεηά ηε ςήθηζε ηνπ Λ. 4281/14.  

3) Ρνλ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 81/4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη ζήκεξα. 

4) Ρνλ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 134/18-6-2007). 

5) Ρνλ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 256/2-11-2001), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη ζήκεξα. 

6) Ρνλ Λ. 3548/2007 «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 68/20-3-2007).  

7) Ρνλ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 128/Α΄/03-08-2010) άξζξν 68 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ δηνηθεηηθψλ  θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

Νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

8) Ρν Λ. 3867/2010 άξζξν 27, παξ. 11 «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ 

θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ», 

9) Ρελ ππ. αξηζκ. 35130/739 ππνπξγηθή απφθαζε ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 1291/Β/11-

08-2010 θαη αθνξά ζηελ αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Λ.2362/95 γηα ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

10) Ρνλ Ξ.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ Α΄ 194/22-11-10) 

11) Ρελ ππ. Αξηζκ. Θ65Ν/Γ.Π 2/06-02-15 απφθαζε ηνπ Γ.Π ηνπ ΞΓΛΔ, κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε θαη νξίδεηαη ε επηηξνπή 

ζχληαμεο ησλ   ηερληθψλ  πξνδηαγξαθψλ.  

12) Ρελ ππ. Αξηζκ. Θ24Ν/Γ.Π.4/17-03-15 απφθαζε ηνπ Γ.Π ηνπ ΞΓΛΔ κε ηελ νπνία 

εγθξίλνληαη νη κε αξηζκ. Ξξση.  4842/11-03-2015 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. 
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π π ο κ η π ύ ζ ζ ε ι 

 

Ξξφρεηξν Κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηε πξνκήζεηα ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ 

ΜΟΥΔΤΜΑΣΩΝ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

               

 

ΝΗ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΝΗ ΚΞΝΟΝΛ ΛΑ ΙΑΒΝΛ ΓΛΥΠΖ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΓΗ@ΓΔΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (www.pgna.gr) 
                     

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ : Σπίηε 22-04-2015       ΩΡΑ :  10:00 π.μ.  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Γεςηέπα 21-04-2015  ΩΡΑ : 14:30 μ.μ. 

ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ    :  180 εκέξεο. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  : Σκήκα Πξνκεζεηψλ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ: ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Υακειφηεξε ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ : έλα (1) έηνο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ. 

 

 

 

                                                                                             Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  

 

 

 

 

                                                                                                               Γ. ΛΑΕΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgna/
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 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΓΔΝ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΜΔ ΣΗΜΔ ΑΝΩΣΔΡΔ ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ 

ΣΗΜΩΝ ΣΖ ΔΠΤ    

 

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, δαθηπινγξαθεκέλε, εθηππσκέλε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε cd ζε αξρείν 

excel (ζχκθσλα κε ην πξφηππν αξρείν πνπ κπνξείηε λα δεηήζεηε απφ ην γξαθείν πξνκεζεηψλ),  (μία 

ενιαία πποζθοπά ηεσνική και οικονομική ),   ζςνοδεςμένε από ένα ανηίγπαθο. 

 

ΣΟ ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΟ ΑΡΥΔΗΟ ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ Ο ΚΩΓΗΚΟ ΚΑΗ 

Ζ ΣΗΜΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΚΑΘΩ ΚΑΗ Ο ΚΩΓΗΚΟ ΔΚΑΠΣΤ. 

 

Θα θέξεη ηελ επσλπκία  ηνπ πξνζθέξνληα, ζα απεπζχλεηαη ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ζα θέξεη ζαλ ηίηιν ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ πξνκήζεηαο ρεηξνπξγηθψλ 

κνζρεπκάησλ θαη ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ζην εμσηεξηθφ 

ηνπ θαθέινπ πνπ ηελ πεξηέρεη.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκείν κέρξη ηελ Γεςηέπα 21-

04-2015 και ώπα 14:30 μ.μ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο απηήο δελ 

απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη επηζηξέθνληαη. 

 Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφλ, 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ :ΘΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΘΟΤΝ ΟΗ ΦΑΚΔΛΟΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ. 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

• Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηο θάκελο ηων 

δικαιολογεηικών ζςμμεηοσήρ-καηακύπωζερ εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Ν. 

4281/2014  θαη εηδηθφηεξα:   

 
1. Απόζπαζμα Ποινικού Μηηπώος, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

 

Α)- ζυμμεηοχή ζε εγκλημαηική οργάνωζη, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

- δωροδοκία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

- απάηη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Πχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 

166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε κε ην Λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 

 

Β) γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη 

ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο 
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2. Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ Γικαζηικήρ ή Γιοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

ζε πηψρεπζε.  

 

3.Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ απσήρ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

 

4.Πιζηοποιηηικό πος εκδίδεηαι από απμόδια καηά πεπίπηωζη Απσή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ) θαη 

πιζηοποιηηικά οπγανιζμών κοινωνικήρ αζθάλιζηρ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ειιεληθνχ δηθαίνπ. 

5.Πιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο 

ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ή ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο.  

6.Δάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη Α.Δ. ή ΔΞΔ ππνβάιιεη (απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Ρκήκα 

Δκπνξείνπ θαη Ρνπξηζκνχ ηεο αξκφδηαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, ελψ γηα 

εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη κεηά ηηο 4/4/2011 απφ ηελ ππεξεζία Γ.Δ.ΚΖ ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο 

επηκειεηεξίνπ) θαη ένα επικςπωμένο ανηίγπαθο ηος ιζσύονηορ καηαζηαηικού ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηνπ ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΚΑΔ) θαη ε Γεληθή 

Ππλέιεπζε πνπ ην έρεη ηξνπνπνηήζεη.  

7. Ξηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ (πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Ξ.Δ.) πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

(πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ).  

- Ξξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο (Δ.Ξ.Δ.) πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011, ηα σο άλσ έγγξαθα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πξέπεη πιένλ λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΚΖ. ηνπ αξκφδηνπ θαηά 

ηφπνπο επηκειεηεξίνπ.  

●     Εάν ο προζθέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προζκομίζει:  

  Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ  

   Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

(πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ). 

-  Ξξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011, ηα σο άλσ έγγξαθα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πξέπεη πιένλ λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΚΖ. ηνπ αξκφδηνπ θαηά 

ηφπνπο επηκειεηεξίνπ. 

●     Εάν ο προζθέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προζκομίζει:  

  Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ  

   Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

(πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ). 

-  Ξξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011, ηα σο άλσ έγγξαθα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πξέπεη πιένλ λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΚΖ. ηνπ αξκφδηνπ θαηά 

ηφπνπο επηκειεηεξίνπ. 

-  Ρα σο άλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

Πχκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

●   Τα θυζικά πρόζωπα, θα καηαθέζουν  

   Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε  πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
 
 
ΔΓΓΤΗΔΙ: 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξίλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ν 

κεηνδφηεο ζα θιεηζεί λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο απηήο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Λ. 4281/14.  
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:  

• Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

λα αλαθέξνπλ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

• Πε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα 

ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ 

ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.   

• Πε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεί.   

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε Euro αλά κνλάδα. 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / ΔΗΓΖ /ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΜΟΧΕΤΜΑΣΩΝ 2015 

Α/Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ M.M 
ΠΟΟΣ

ΖΣΑ 
Π.Σ. 

ΣΙΜΗ/ΣΕΜ 
ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΥΧΡΙ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ME 
ΦΠΑ 13% 

1 
ΑΟΡΣΗΘΑ ΓΗΥΑΙΩΣΑ ΚΟΥΔΤΚΑΣΑ 

DACRON ΔΚΠΟΣΗΚΔΛΑ ΚΔ ΕΔΙΑΣΗΛΖ 
ΣΗ ΓΗΑΣΑΔΗ: 

            

  Α)20Υ10 mm TEM 3 25.11 690 2070 2339,1 

  Β)18Υ9 mm TEM 6 25.11 690 4140 4678,2 

  Γ)16Υ8 mm TEM 6 25.11 690 4140 4678,2 

2 
ΑΟΡΣΗΘΑ ΔΤΘΔΑ  ΚΟΥΔΤΚΑΣΑ DACRON 

ΔΚΠΟΣΗΚΔΛΑ ΚΔ ΕΔΙΑΣΗΛΖ  ΣΗ 
ΓΗΑΣΑΔΗ: 

          

  

  Α)16mmΥ30cm TEM 6 25.12 450 2700 3051 

  Β)18mmX25cm TEM 6 25.12 450 2700 3051 

  Γ)20mmX25cm TEM 3 25.12 450 1350 1525,5 

3 
ΚΟΥΔΤΚΑΣΑ PTFE REINFORCED ΔΤΘΔΑ 
ΥΩΡΗ ΓΑΘΣΤΙΗΟΤ ΣΗ ΓΗΑΣΑΔΗ: 

          
  

  Α)50cm X 6mm TEM 8 25.46 500 4000 4520 

  Β)50cm X 7mm TEM 6 25.46 500 3000 3390 

  Γ)70cm X 6mm TEM 6 25.46 500 3000 3390 

4 
ΚΟΥΔΤΚΑΣΑ PTFE REINFORCED ΔΤΘΔΑ 

ME ΓΑΘΣΤΙΗΟΤ ΣΗ ΓΗΑΣΑΔΗ: 
          

  

  Α)80cm X 8mm TEM 6 25.47 695 4170 4712,1 

  Β)80cm X 6mm TEM 6 25.47 695 4170 4712,1 

  Γ)80cmX7mm TEM 6 25.47 695 4170 4712,1 

          ΣΥΝΟΛΑ 39610 44759,3 

 Νη πξνκεζεπηέο πξέπεη, λα επηζπλάςνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο 

θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ζεηξάο ISO (ηνπ ζπκκεηέρνληνο, αιιά θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο), σο θαη πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΝΘ), 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. 

ΑΔΑ: 6Ω784690Ω3-ΡΛΑ



  

ειίδα 6 απφ 12  

Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δεηγκάησλ κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

δηαγσληζκφ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, απαηηήζεη απφ 

ζπκκεηέρνληα-εο θαηάζεζε δείγκαηνο, ηφηε ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 

πξνζθνκίζεη δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, εληφο πελζεκέξνπ απφ ηελ επφκελε ηεο 

εκεξνκελίαο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ. 

Γείγκαηα πνπ δελ είλαη θαηά ηξφπν εκθαλή, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαθήξπμε δελ 

γίλνληαη δεθηά.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΓΔΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΜΔ ΣΙΜΔ ΑΝΩΣΔΡΔ ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ 

ΣΙΜΩΝ ΣΗ ΔΠΤ   

 

 Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ οπίζεηαι η σαμηλόηεπη ηιμή για ηην ππομήθεια ηος είδοςρ. 

 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε Euro αλά κνλάδα. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ 

Φ.Ξ.Α.,  

ν νπνίνο ζα ππνινγίδεηαη ρσξηζηά. 

Αληηπξνζθνξέο, πξνζθνξέο αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο, εθπξφζεζκεο, ππφ αίξεζε ή ηέηνηεο 

πνπ ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο  ηεο δηαθήξπμεο δελ γίλνληαη δεθηέο, ΚΗΑ ΚΝΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΘΑΘΔ 

Α/Α ΔΗΓΝΠ. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ  

1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή απφ ην Λνζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο 

απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξα-

δφζεθε, κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α  Θ.Ξ.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 

4. Σξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή βάζεη Λ.4152/2013 ΦΔΘ 107/09-05-2013 (Ξαξάγξαθνο 

Ε’, ππνπαξάγξαθνο Ε.5.), ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ 

αλαδφρνπ. 

5. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 

απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

θ.ι.π.). 

6. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκα-

ηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ 

ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ εμεθνλζήκεξε πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

7. Πε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Λνζνθνκείν 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ 

θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

 

8. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 
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Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ  

δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο, δελ 

πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή 

(κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ 

απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

 

ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

      

  Θάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί 

ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ε ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκηά απφ παξάβαζε ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη α)Ξξνζσξηλά 

κέηξα, β)αθχξσζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο, γ)επηδίθαζε απνδεκίσζεο θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 181 έσο 194 ηνπ Λ.4281/14. 

 

Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

1 πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο, πνπξγείνπ γείαο  

 & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζ.3 ηνπ Λ. 3580/07 (ΦΔΘ 134Α /18-

06-2007) θαη αξ. 24 Λ3846/2010 (ΦΔΘ 66Α /11-05-2010) θαη αξ. 

77 παξ.1 Λ 3918/2011 (ΦΔΘ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ Α’ 204/15.9.2011) πέξ εληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ . 

0,10% 

 
 ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ αξ. 55 ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151Α/16-09-1994) θαη Λ 2992/2002 

(ΦΔΘ 54Α/20-03-2002): Θαηά ηελ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα παξαθξαηείηαη  4% θφξνο 

εηζνδήκαηνο. 

 Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

 Ρα έμνδα  κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Νη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθή ηζρχ ίζε κε εθαηφλ νγδφληα 

(180) εκέξεο. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία, πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ην δηαθήξπμε. 

 Ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ηνπ είδνπο, είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε 

10 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

 Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (φρη πέξα ησλ δχν κελψλ), 

κεηά ηελ παξάδνζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή κε ρξεκαηηθφ έληαικα θαη κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά θαη γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο, κείνλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θξαηήζεηο. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα γίλεηαη  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 166/2003 (ΦΔΘ 

138/Α/ 5.6.2003) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 

εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

• Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή θαη ζα γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. Νη πξνο παξάδνζε πνζφηεηεο ζα 

είλαη ζχκθσλεο κε ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο ΞΔΛΡΔ 

(5) ΔΟΓΑΠΗΚΩΛ ΖΚΔΟΩΛ απφ ηελ εκέξα ηεο παξαγγειίαο.  

•  Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ .   

• Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο λα 

παξαηείλεηαη κέρξη ηη ¼ απηνχ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη 
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ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο , λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνχ.   

•  Δάλ ιήμε ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ 

ιήμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο , ρσξίο λα παξαδνζνχλ ηα είδε  ν πξνκεζεπηήο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ.   

• Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Κεηάζεζε 

επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ εηδψλ. Πηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.   

 

ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

1. Πε πεξίπησζε πνπ  είδε παξαδνζνχλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε 

κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην 

παξαπάλσ άξζξν, επηβάιιεηαη, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν 

πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. . 

2.Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή  ή ζε πεξίπησζε 

αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν 

πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.   

Πε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ  ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.   

Δθφζνλ ηα πξνζθνκηζζέληα είδε δελ είλαη ζχκθσλα κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε ν πξνκεζεπηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ λα ηα 

αληηθαηαζηήζεη κε άιια ζχκθσλα. 

  

 

 Τ Μ Β Α  Ζ  …………… 

 

Αξίαρ : …………………. 

( ολογπάθωρ) 

ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος Φ.Π.Α. 

 

Γηα ηελ Πξνκήζεηα : ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ 

 

      ηελ Αιεμαλδξνχπνιε ζήκεξα ……νη ππνγεγξακκέλνη, αθ ελφο κελ ν θ. ρρρρρρρρρρρρρρρρρρ 

Γηνηθεηήο ηνπ Π.Γ.Ν.Α., εθπξνζσπψληαο λφκηκα κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα ην Παλεπηζηεκηαθφ 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Έβξνπ (Φνξέαο – ΠΓΝΑ) θαη αθεηέξνπ, ε 

εηαηξεία………………………………………………………………………………………………

…………….., λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε, έρνληαο ππφςε :  

 

 1. Σελ αξηζκ ………… δηαθήξπμε ηνπ Π.Γ.Ν.Δ. (Φνξέαο – ΠΓΝΑ)  ηνπ   Γηαγσληζκνχ ηεο 

xxxxxxxxxxx πνπ αθνξά πξνκήζεηα : ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ 

2. Σελ αξηζκ …………………………………………. Απφθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία 

θαηαθπξψλεηαη ε  αξηζ. Πξση. ………………………  πξνζθνξά ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο. 
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ΤΜΦΧΝΗΑΝ θαη ΤΝΑΠΟΓΔΥΘΗΚΑΝ ηα παξαθάησ : 

 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ν νπνίνο γηα 

ζπληνκία ζα νλνκάδεηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα  Ι  ην νπνίν φπσο θαη ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαζψο θαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. Ο πξνκεζεπηήο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεχεη ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο 

ησλ εηδψλ κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθχιαθηα.  

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 

 

Η παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ή κέρξη ηε 

ιήμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνζνηήησλ Η ζχκβαζε είλαη δπλαηφλ λα ιπζεί θαη πξηλ ηελ ιήμε ηεο 

εθφζνλ γηα ηα είδε απηά έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν ή απφ ηε 4
ε
 Τ.ΠΔ. 

Μαθεδνλίαο & Θξάθεο,  ή κεηά ηελ νινθιήξσζε  δηαγσληζκνχ ΠΠΤΤ . 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 : ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ – ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σα πξνζθεξφκελα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα 

κε ηηο  Α.) K.Y.A. ΓY 7δ/νηθ.2480 «Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ νδεγία 

93/42/ΔΟΚ/14-06-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά 

Πξντφληα» (ΦΔΚ 679/13-09-94, η.Β’ ) & Β.) K.Y.A. ΓY 8δ/νηθ.3607 «Δλαξκφληζε ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ νδεγία 98/79/ΔΟΚ/27-10-98 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηα in vitro ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα» (ΦΔΚ 1060/10-08-2001, η.Β’). 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ην Π.Γ.Ν.Α. έρεη δηθαίσκα επηβνιήο φισλ ησλ θπξψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ην ζπκθέξνλ 

ηνπ.  

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 : ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα παξαδίδεη ηα είδε ζηηο απνζήθεο ηνπ Π.Γ.Ν.Α.. Η παξάδνζε 

ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα θαη 

εξγαηηθά, κεηά απφ γξαπηή ή ηειεθσληθή παξαγγειία. 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά  αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Π.Γ.Ν.Α.. Η πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Π.Γ.Ν.Α. κε ζχληαμε 

ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ ιήμε ηεο παξαπάλσ παξάηαζεο θαη ηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ζα 

θηλείηαη ε δηαδηθαζία θπξψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 : ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ –ΠΛΗΡΧΜΗ 

 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

1 Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο  

 & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζ.3 ηνπ Ν. 3580/07 (ΦΔΚ 134
Α 

/18-

06-2007) θαη αξ. 24 Ν3846/2010 (ΦΔΚ 66
Α 

/11-05-2010) θαη αξ. 77 

παξ.1 Ν 3918/2011 (ΦΔΚ 31
Α
/02-03-2011): 

2% 

2 Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204/15.9.2011) Τπέξ εληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ . 

0,10% 
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 ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ αξ. 55 ηνπ Ν. 2238/94 (ΦΔΚ 151
Α
/16-09-1994) θαη Ν 2992/2002 

(ΦΔΚ 54
Α
/20-03-2002): Καηά ηελ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα παξαθξαηείηαη  4% θφξνο 

εηζνδήκαηνο. 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

 Σα έμνδα  κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΓΩΝ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα αληηθαζηζηά ΓΧΡΔΑΝ ηα είδε πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο 

παξαιαβήο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ ηζρχεη ν ρξφλνο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

εηδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΚΤΡΩΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά 

κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ 

Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξσλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 

εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε ζχκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο 

Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν  πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα 

Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη 

απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ πξνκεζεπηή , κφλν 

εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Η θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ 

ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε 

ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή , ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή , φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή 

ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ 

εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

 

ΚΤΡΩΔΗ - ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΚΠΣΩΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη θπξψζεηο κε ηε κνξθή πξνζηίκσλ ζηελ πεξίπησζε, ζηελ 

νπνία ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξεί, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ηελ παξάδνζε εηδψλ, πέξαλ 

ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα γίλνπλ ακνηβαία απνδεθηά ζηε ζχκβαζε. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ 

πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ παξάδνζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή 

πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο , δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην 

Διιεληθφ Γεκφζην. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Πξνκεζεπηήο απνδείμεη φηη 
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ειίδα 11 απφ 12  

ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Πξνκεζεπηήο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ 

νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε.  

 
 

Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή 

ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν πξνκεζεπηήο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε.   

 Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 

πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα 

ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.  Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξεί ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ηελ παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ πέξα απφ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη γίλνπλ ακνηβαία απνδεθηά ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη θπξψζεηο κε ηε κνξθή πξνζηίκσλ. Σα πξφζηηκα νξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα 

εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα παξαθξαηψληαο είηε κέξνο ηεο πιεξσκήο είηε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6α:  ΔΚΥΧΡΗΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 

 Ο Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο 

πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6β : ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Ωο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη 

γηα ηνλ Πξνκεζεπηή φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ειέγρνπ ηνπ Πξνκεζεπηή. 

 Ο Πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 

πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η Αλαζέηνπζα 

Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 

πξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα ηηκνιφγηά ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

θαη ηνλ α/α ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα θάζε είδνο. Η κε αλαγξαθή ηνπο ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ κε παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή ηελ κε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ. Απαγνξεχεηαη 

θνηλή έθδνζε ηηκνινγίσλ γηα είδε πνπ πεξηέρνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο. Η πεξίπησζε απηή ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ κε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ιφγσ δηαθνξεηηθνχ πνζνζηνχ θξαηήζεσλ. 

Η παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.2362/95 θαη Ν.4281/14 θαζψο θαη θάζε 

κεηαγελέζηεξεο  δηάηαμεο, φπσο επίζεο θαη απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο 
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ειίδα 12 απφ 12  

πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, ησλ νπνίσλ ηα θείκελα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 : ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ηελ 

αξηζκ.ρρρρρρρρρρρρρρρρρρ εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ σσσσσσσσσσσσσσσσ Σπάπεδαρ σσσσσσσσσσσσσσσσσσ, 

ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε, βεβαηψζεθε θαη  

ππνγξάθεηαη (αηειψο) απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε φπσο αθνινπζεί : 

 

                                                                 ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 
 

                       
       Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Π.Γ.Ν.Δ.     Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

   

   

Υ.ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ 
      (θπαγίδα –Τπογπαθή –        

Ονομαηεπώνςμο ςπογπάθονηορ) 
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