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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 6/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1/03/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 33141420-0)
Συνολικής Προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.835,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η οποία αναλύεται:
1.Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά :16.605€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2.Γάντια εξεταστικά, µη αποστειρωμένα για υψηλή προστασία από κυτταροστατικούς: 2.509,20€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3.Γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, µη αποστειρωμένα, µιας χρήσης: 408,36€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
4.Γάντια εξεταστικά, µε πούδρα, µη αποστειρωμένα, µιας χρήσης: 24.796,80€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
5.Γάντια διάφανα πλαστικά, µη αποστειρωμένα σαγρέ: 516,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
.
ΑΔΑ Αριθμού Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 64Ι4690Ω3-Θ11 και Αριθμό Δέσμευσης:222/0
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Αλεξανδρούπολης
Έχοντας υπ’ όψιν τα προβλεπόμενα:
1) Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
2) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.
3) Το Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
4) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-72007).
5) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει
6) 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).
7) 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), όπως τροποποιημένος ισχύει.
8) 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΄ 202/19-82005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο
15 του Κ.Π.Δ.).
9) Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
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τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005
….».
10)
Του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/14-3-1997) «Περιορισμός και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»
11)
Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών»
(ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)
12)
Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.
13)
Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974).
14)
Του Ν. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 129/3.8.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
15)
Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων»
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16)
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 128/Α΄/03-08-2010) άρθρο 68 «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών
Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.»
17)

Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10)

18)
Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη»
19)
Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 του Ν. 4281/14, παρ. 5.
20)
Την υπ αριθμ. 421/24-3-2015 απόφαση της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα
με την οποία ορίζει ως φορέα διενέργειας του ενιαίου διαγωνισμού για την «προμήθεια γαντιών
χειρουργικών και μιας χρήσης» το Γ.Ν. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014,όπως εγκρίθηκε με
την υπ αριθμ. 3261/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5804/4-12-2014).
21)
Την υπ. Αριθμ. Θ31/Δ.Σ2/27-1-2016 απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Έβρου.
προκηρύσσει
Συνοπτικό Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια γαντιών χειρουργικών και
μιας χρήσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα
Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.835,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 1/03/2016: 12.30 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/02/2016 ΩΡΑ 15:00 μ.μ
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

: 120 ημέρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αλεξανδρούπολης

:

Γραφείο

Προμηθειών

Π.Γ.Ν.

Έβρου

–

Νοσηλευτική

Μονάδα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
α/α
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑ.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Α) Έλληνες Πολίτες
Β) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
Δ) Συνεταιρισμοί
Ε) Ενώσεις Προμηθευτών/ Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση,
να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με
αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι έχει στη διάθεση
του τους αναγκαίους πόρους π.χ με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών.

Στην ανοικτή διαδικασία οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος επί ποινή
αποκλεισμού, περιέχει:
1. Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 155 του Ν. 4281/14 και στα έγγραφα
της σύμβασης δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής, σχετικά με την προσωπική τους κατάσταση και την
οικονομική ή χρηματοοικονομική επάρκεια και την επαγγελματική ή την τεχνική ικανότητά τους.
Ειδικότερα
Α) Δήλωση στην οποία αναγράφεται:
- Ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 153 του Ν. 4281/14. Επίσης, δηλώνει τους φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών.
- Ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4281/14 και τα
έγγραφα της σύμβασης.
- Ότι, ανάλογα με την περίπτωση, ικανοποιεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής
που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 67 παράγραφοι 2 και 3 και 120 του Ν. 4281/14.
- Ότι ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 159 και στη δεύτερη περίπτωση της
παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν. 4281/14.
- Ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος
και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.
- Ότι θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητικό
ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του.
Β) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας
Γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών.
Δ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι
τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Ε) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
5) υπεξαίρεση
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6) εκβίαση
7) πλαστογραφία
8) ψευδορκία
9) δωροδοκία
10)
δόλια χρεοκοπία
11)
Παράβαση των άρθρων του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας
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Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής είναι:
φυσικά πρόσωπα
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
διαχειριστές Ε.Π.Ε.
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος :
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
Ζ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.
Η) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα, δήλωση που θα δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Θ) Πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.
Ι) Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής, εφόσον
υποβάλλεται από τρίτο.
Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς. Aν 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 Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, πλην της εγγύησης και των δηλώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου
155 του Ν. 4281/14, μπορούν να υποβάλλονται σε απλά φωτοαντίγραφα. Στην περίπτωση αυτή, στη
δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 155 του Ν. 4281/14 δηλώνεται ρητά ότι τα φωτοαντίγραφα
αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Εφόσον τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά ή την αίτηση συμμετοχής
δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, συνυποβάλλεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 4.10.1961,
που κυρώθηκε με τον.1497/1984 (Α΄ 188).
Αν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον συντάκτη, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά θα φέρει την επωνυμία του προσφέροντος, θα απευθύνεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Αλεξανδρούπολης και θα φέρει σαν τίτλο τον τίτλο της
παρούσας διακήρυξης καθώς και τον αριθμό της, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο
εξωτερικό του φακέλου που την περιέχει.
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Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μέχρι την 29/02/2016
και ώρα 15:00μ.μ. Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν
αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται.
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Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Η προσφορά υποβάλλεται εκτυπωμένη και συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο και ένα CD το οποίο θα
περιέχει συμπληρωμένο τον πίνακα της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς σε EXCEL σύμφωνα
με το πρότυπο που θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου και από το γραφείο προμηθειών
Στη προσφορά του αναδόχου συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός, η τιμή του είδους στο
Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, εάν υπάρχει και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ όπου
απαιτείται. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές σε τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών.
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το Ν. 4281/14, άρθρα 70 παρ. 2, 71 παρ. 3, 120
παράγραφοι 4 και 5, 121 παράγραφοι 5 και 6, θα πρέπει να προσκομίζει δηλώσεις των εν λόγω
φορέων με το περιεχόμενο των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄.
Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄ 75), χωρίς να απαιτείται η
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση,
ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή
της προσφοράς ή της αιτήσεως συμμετοχής τις οποίες συνοδεύει.
Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγμή από τους προσφέροντες ή
τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πριν την ολοκλήρωσή της, να υποβάλουν το
σύνολο ή τμήμα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τις πληροφορίες και δηλώσεις που
περιλαμβάνει στη δήλωσή του ο προσφέρων/ υποψήφιος, αν, κατά την άποψή τους, είναι αναγκαίο για
τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας της διαδικασίας.
Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί κοινοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 33 του Ν.
4281/14, υποβάλλει τις ανωτέρω δηλώσεις, τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά για κάθε μέλος της
κοινοπραξίας.
Όταν υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής ή προσφορά από υποψήφιο ή προσφέροντα που δηλώνει ότι θα
χρησιμοποιήσει τη χρηματοοικονομική ή οικονομική επάρκεια ή επαγγελματική ή τεχνική ικανότητα
τρίτων οικονομικών προσώπων ή υπεργολάβων για την εκτέλεση της σύμβασης, στην περίπτωση που
ανακηρυχθεί ανάδοχος, προσκομίζονται από τον υποψήφιο για κάθε τρίτο οικονομικό φορέα ή
υπεργολάβο τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη
διακήρυξη.
Υποβολή προσφοράς στα πλαίσια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη και άνευ όρων αποδοχή εκ μέρους της εταιρίας των προβλεπομένων σε αυτή όρων.
• Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά στα στοιχεία επικοινωνίας
να αναφέρουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα
ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
• Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.
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Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή/ο
αναθέτων φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν
ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Ν. 4281/14, που έχουν υποβάλει, μέσα σε
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
αποστολής σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται
από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέα δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της
δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με τον
νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το
πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή
εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση της παραγράφου 1 δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση
των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, είναι υποχρεωτική για την
αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς._
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής / του
αναθέτοντος φορέα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 195 του Ν. 4281/14.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 166 του Ν. 4281/14, αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν
κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους των εγγράφων της σύμβασης. Στο
στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης το αρμόδιο όργανο μπορεί να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των
προσφερόντων, προκειμένου να εξετάσει τις πραγματικές κατασκευαστικές δυνατότητές τους για τα
συγκεκριμένα υλικά που προσφέρουν στο διαγωνισμό.
Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια
ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας καλεί
εγγράφως όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές να υποβάλουν, μέσα σε
εύλογη προθεσμία που καθορίζει το αρμόδιο όργανο στην σχετική πρόσκληση και η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από πέντε (5) και μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες, βελτιωμένη οικονομική
προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο και ανάδοχος ανακηρύσσεται ο μειοδότης. Αν και μετά από τη
διαδικασία αυτή δεν προκύψει μειοδότης, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση.
Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών σε ένα στάδιο με κριτήριο
ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή
Στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι
η χαμηλότερη τιμή και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς ή προβλέπεται η υποβολή της
και μόνο ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητάς της, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων
της σύμβασης, η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης της προσφοράς διενεργείται σε ενιαίο
στάδιο, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
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Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς γίνεται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο
όργανο προβαίνει κατ’ αρχάς στον έλεγχο και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και εν
συνεχεία στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά μειοδοσίας. Σε επόμενη κλειστή
συνεδρίαση, που διενεργείται είτε ευθύς αμέσως μετά το πέρας της δημόσιας συνεδρίασης του πρώτου
εδαφίου είτε σε επόμενη ημέρα, αποσφραγίζεται και ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητα της
τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος που υπέβαλε τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής που υπέβαλε απέβη θετικός. Αν η τεχνική προσφορά κριθεί πλημμελής ή
μη κανονική, αποσφραγίζεται και ελέγχεται κατά τα ανωτέρω η τεχνική προσφορά του προσφέροντος
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής.
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Μετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου 2, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση σε
πρακτικό των προσφερόντων, των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των
αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής τους και της τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν και του αποτελέσματος του ελέγχου της πληρότητας και κανονικότητας αυτών,
κατά σειρά μειοδοσίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της
αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της
τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, η αναθέτουσα
αρχή/ο αναθέτων φορέας προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4281/14.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της αξιολόγησης της οικονομικής
προσφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της τεχνικής προσφοράς του
πρώτου μειοδότη, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 και του σταδίου ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 168, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 170 του Ν. 4281/14.
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαμβάνουν γνώση
των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν
από αυτούς. Στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των προσφερόντων στα
δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4281/14.
Αν από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύεται η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 154-157 του Ν. 4281/14, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα η
εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 154-157 του Ν.
4281/14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δέχεται τα ήδη κατατεθειμένα σε αυτήν/αυτόν πρωτότυπα ή
αντίγραφα των δικαιολογητικών κατακύρωσης που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν
άρθρο, εφόσον αυτή έχουν ήδη υποβληθεί σε προγενέστερη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,
που πραγματοποιήθηκε από την ίδια αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι σύμφωνα
με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και είναι σε ισχύ.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής/
του αναθέτοντος φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης κατά τις παραγράφους 4, 5 ή 6 είτε
κατακύρωσης της σύμβασης κατά το άρθρο 170 του Ν. 4281/14. Η σχετική απόφαση του
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αποφαινομένου οργάνου εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του φακέλου από το
αρμόδιο όργανο διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν σε
αποκλειστικό διάστημα τριών (3) ημερών, το οποίο άρχεται από την ημερομηνία αποσφράγισης αυτών.
Απόφαση κατακύρωσης
Στην απόφαση κατακύρωσης συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, στην οποία ενσωματώνονται τα
αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης της οικονομική προσφοράς ή διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με
τα άρθρα 164 έως 167 του Ν. 4281/14, και του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Στην απόφαση αυτή αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 182 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
187 του Ν. 4281/14.
Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί, με απόδειξη, αμέσως την απόφαση κατακύρωσης,
μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε
προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί
αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή/ο
αναθέτων φορέας δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται είτε από την άπρακτη πάροδο
της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή από την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής
του άρθρου 182 κατά της απόφασης κατακύρωσης είτε μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 και
μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται.
Μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης. Κατά το στάδιο αυτό επιτρέπεται, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/
του αναθέτοντος φορέα και του προς ον η κατακύρωση προσωρινού αναδόχου, η μείωση του
προσφερόμενου τιμήματος.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, κατ’ άρθρο 157 του Ν. 4281/14 , δεν απαιτείται.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης»
σύμφωνα με την παρ.β΄στο άρθρου 157 του Ν. 4281/14, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Πληρωμή:
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H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων
από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης,
καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν
προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων
από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
1

2

Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134 Α /1806-2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ.
77 παρ.1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/02-03-2011):
Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.9.2011) Υπέρ ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .

2%

0,10%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002
(ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται
4% φόρος
εισοδήματος.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν είκοσι (120)
ημέρες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη
λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από το διακήρυξη.

Έννομη Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση του άρθρου 179 του Ν.4281/2014 και έχει υποστεί ή ενδέχεται να
υποστεί ζημία από παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ζητήσει
α) προσωρινά μέτρα για την επανόρθωση της εικαζόμενης παράβασης ή για την αποτροπή περαιτέρω
ζημίας,
β) ακύρωση της παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της
υπογραφείσας σύμβασης και
γ) επιδίκαση αποζημίωσης
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
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Επιβολή Προστίμων

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογραφεί,
επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν είναι σύμφωνες με την υπογραφείσα σύμβαση ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης των ελλείψεων χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του
Νοσοκομείου.
Παράδοση Υλικών
Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα
είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνεται το αργότερο εντός ΠΕΝΤΕ
(5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της παραγγελίας.
Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
συγκροτηθεί για το σκοπό .
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να
παρατείνεται μέχρι τι ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχή να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού.
Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν
λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης
του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Γάντια χειρουργικά
αποστειρωμένα,
ανατοµικού
σχήματος, µε
πούδρα, από φυσικό
λάτεξ, μεγέθη 6 εως
8 1/2 µε
περικάρπιο,
ελαστική ταινία, µε
ελάχιστο ολικό
µήκος 290mm

• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος
και στην εσωτερική συσκευασία ή
επί του γαντιού να υπάρχει σχετική
ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού
από το αριστερό γάντι
• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η
εξωτερική επιφάνεια για σωστή
αίσθηση αφής
• Με διπλή ανθεκτική συσκευασία
ασφαλείας
• Να διατίθενται σε όλα τα µμεγέθη
• Η μανσέτα του γαντιού να είναι
ενισχυμένη καθ’ όλο το µήκος της µε
ενισχυμένο πάχος ώστε να
επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση
του γαντιού
• Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5)
έτη
• Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα
100%
• Να έχουν ανατοµικό σχήµα για
σωστή εφαρμογή
• Να πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές του είδους
χειρουργικά γάντια, latex του
ΕΚΑΠΤ

47179-1
Γάντια
αποστειρωμέ
να
χειρουργικά
µε ελάχιστο
ολικό µήκος
290 mm µε
πούδρα.
(ΖΕΥΓΟΣ)

2

40546-2
Γάντια
εξεταστικά,
µη
αποστειρωμέ
να, µιας
χρήσης, από
latex, χωρίς
πούδρα, µε
µακριά
µανσέτα
τουλάχιστον
270 mm,
αυξημένο
πάχος latex
για υψηλή
προστασία
από
κυτταροστατι
κούς και
βιολογικούς
παράγοντες.

Γάντια εξεταστικά,
µη αποστειρωμένα,
µιας χρήσης, από
latex , χωρίς
πούδρα, µε µακριά
µανσέτα
τουλάχιστον 270
mm, αυξηµένο
πάχος latex για
υψηλή προστασία
από
κυτταροστατικούς
και βιολογικούς
παράγοντες

• Να είναι κατασκευασμένα από
φυσικό ελαστικό latex χωρίς την
παρουσία πούδρας • Να έχουν µάζα
και αντοχή μεγαλύτερη των κοινών
εξεταστικών γαντιών και υψηλή
αντοχή
στη
διείσδυση
χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων •
Να είναι αμφιδέξια, να έχουν
ανατοµικό σχεδιασµό, µε μακριά
μανσέτα
τουλάχιστον
270mm,
ανάγλυφη
επιφάνεια
στα
ακροδάκτυλα
για
µεγαλύτερη
αίσθηση αφής και ενισχυµένη
μανσέτα µε σύστηµα που εμποδίζει
την αναδίπλωση του ρεβέρ
• Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη •
Να
πληρούνται
οι
τεχνικές
προδιαγραφές του είδους γάντια,
εξέτασης/Νοσηλείας
latex
µη
αποστειρωµένα του ΕΚΑΠΤΥ

11

90.000
ζεύγη

7.3.79

1.500
τεμ.
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47172-1

4

Γάντια εξεταστικά,
χωρίς πούδρα, µη
αποστειρωμένα, µιας
χρήσης, από φυσικό
latex , µε περικάρπια
ταινία, µεγέθη smallmedium-large-extra
large

• Να διατίθεται στα μεγέθη small,
medium, large, extra large
• Με περικάρπια ταινία
• Να εξασφαλίζουν και να
διατηρούν κατά τη χρήση τους
απόλυτη προστασία από τυχόν
επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή
όσο και για τον χρήστη
• Να έχουν άριστη εφαρμογή και
σωστή αφή και να µην προκαλούν
ερεθισμούς στους χρήστες
• Να είναι κατασκευασμένα κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να µμειώνουν
στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους
που απορρέουν από ουσίες που
ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες
είναι γνωστές µε βάση τα τελευταία
στοιχεία, ότι µπορεί να
δημιουργήσουν παρενέργειες.
Τέτοιες ουσίες µπορεί να είναι:
(ΤΕΜΑΧΙΟ)
χηµικές ουσίες, ενδοτοξίνες,
υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και
πεπτίδια
• Να φέρουν την πιστοποίηση CE
από τον Κοινοποιημένο Οργανισµό
• Να πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές του είδους γάντια,
• Να διατίθεται στα µεγέθη small,
47173-1
Γάντια εξεταστικά,
medium, large, extra large
Γάντια
µε πούδρα, µη
εξεταστικά, αποστειρωμένα, µιας • Με περικάρπια ταινία
µε πούδρα, χρήσης, από φυσικό • Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν
µη
latex , µε περικάρπια κατά τη χρήση τους απόλυτη
προστασία από τυχόν επιμολύνσεις
αποστειρωμέ ταινία, µεγέθη small- τόσο για τον ασθενή όσο και για τον
να, µιας
medium-large-extra
χρήστη
χρήσης, από large
• Να έχουν άριστη εφαρμογή και
φυσικό latex ,
σωστή αφή και να µην προκαλούν
µε
ερεθισμούς στους χρήστες
περικάρπια
• Να είναι κατασκευασμένα κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο
ταινία,
ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που
µεγέθη
απορρέουν από ουσίες που
smallελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες
mediumείναι γνωστές µε βάση τα τελευταία
largeextra
στοιχεία, ότι µπορεί να
large.
δημιουργήσουν παρενέργειες.
Τέτοιες ουσίες µπορεί να είναι:
(ΤΕΜΑΧΙΟ)
χηµικές ουσίες, ενδοτοξίνες,
υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και
πεπτίδια
• Να είναι ομοιόμορφα
πουδραρισμένα
• Να πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές του είδους γάντια,
εξέτασης/Νοσηλείας latex µη

Γάντια
εξεταστικά,
χωρίς
πούδρα, µη
αποστειρωμέ
να, µιας
χρήσης, από
φυσικό latex ,
µε
περικάρπια
ταινία,
µεγέθη
smallmediumlarge-extra
large.
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7.3.7
5

10.000
τεμ.

7.3.16

1.050,000
τεμ.

408,36€

24.796,80
€
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11885-3
Γάντια
διάφανα
πλαστικά, µη
αποστειρωμέ
να σαγρέ.
(ΤΕΜΑΧΙΟ)

Γάντια διάφανα
πλαστικά, µη
αποστειρωμένα
σαγρέ

• Να έχουν καλή εφαρμογή
• Να έχουν όσο καλύτερη αντοχή
έτσι ώστε να µην σχίζονται κατά
τη χρήση τους
• Να έχουν καλή αφή
• Να είναι λεπτά
• Να µην κολλάνε κατά την
εφαρμογή τους
• Να µην προκαλούν ερεθισμούς
στους χρήστες
• Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη
• Χωρίς πούδρα
• Να αναγράφεται το εργοστάσιο
και η χώρα κατασκευής

150.000

516,60€

Σύνολο Προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.835,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α]

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ,LATEX, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

1.Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση
CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 ΕΟΚ(ΔΥ8δ ΓΠοικ.130648Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/42 ΕΟΚ «περί ιατρολογικών προϊόντων» ΦΕΚ
2198/τευχ.Β/02-10-09).
2.Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1.2000, ΕΝ 4552.2009 και ΕΝ 455-3,2006.
3. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λατέξ φυσικού ελαστικού.
4. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία:
- το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει
έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης ,η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και
τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
- το υλικό κατασκευής του γαντιού.
- ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα.
- ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «παρτίδα» (ή LOT).
- η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.
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- η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση.
- οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης .
- κάθε προειδοποίηση ή και ληπτέα προφύλαξη.
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής
των γαντιών καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.
6. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει να απέχει
περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.
7. Ουσιώδης διευκρίνιση: η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων ή όποιων άλλων
επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται
κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42 ΕΟΚ, (ΔΥ8δ Γ.Π.οικ.130648- ΦΕΚ
2198/τευχ.Β/02-10-09). Προσφορές γαντιών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε
οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του
διανομέα εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου απορρίπτοντας ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του
όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων
υλικών.
8. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς
συμμόρφωση τους με τα ανωτέρω πρότυπα . Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των
παραδιδόμενων υλικών.

16PROC003819957 2016-02-15

Β]

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ , LATEX, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

1. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται
εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν
σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωση
τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 ΕΟΚ (ΔΥ8δ ΓΠοικ.130648- Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας 93/42 ΕΟΚ «περί ιατρολογικών προϊόντων» ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09).
2.Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1.2000, ΕΝ 4552.2009 και ΕΝ 455-3,2006.
3. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
4. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λατέξ φυσικού ελαστικού.
5. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία:
- το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει
έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης ,η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και
τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
- το υλικό κατασκευής του γαντιού.
- ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα.
- η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»
- Η μέθοδος αποστείρωσης.
- ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «παρτίδα» (ή LOT).
- η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.
- η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση.
- οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης .
- κάθε προειδοποίηση ή και ληπτέα προφύλαξη.
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
6. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής
των γαντιών καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.
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7. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει να απέχει
περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.
8. Ουσιώδης διευκρίνιση: η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων ή όποιων άλλων
επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται
κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42 ΕΟΚ, (ΔΥ8δ Γ.Π.οικ.130648- ΦΕΚ
2198/τευχ.Β/02-10-09). Προσφορές γαντιών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε
οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του
διανομέα εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου απορρίπτοντας ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του
όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων
υλικών.
9. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς
συμμόρφωση τους με τα ανωτέρω πρότυπα . Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των
παραδιδόμενων υλικών.

16PROC003819957 2016-02-15

………………………………….

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ……………

Αξίας : ………………….
( ολογράφως)
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Για την Προμήθεια :
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα ………………….. οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ.
χχχχχχχχχχχχχχχχχχ Διοικητής του Π.Γ.Ν.Ε., εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το
Πανεπιστημιακό
Γενικό
Νοσοκομείο
Έβρου
(Π.Γ.Ν.Ε.)
και
αφετέρου,
η
εταιρεία………………………………………………………………………………, νομίμως εκπροσωπούμενη, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ. αριθμ ……./2016 διακήρυξη του Π.Γ.Ν.E.
2. Την υπ. αριθμ …………………………………………. απόφαση του Δ.Σ. με την οποία κατακυρώνεται η
αριθ. πρωτ. ……………………… προσφορά της ανωτέρω εταιρείας.
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω :
Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος για
συντομία θα ονομάζεται στο εξής «προμηθευτής», την προμήθεια ………………………….. όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι το οποίο, όπως και η διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και
η προσφορά του προμηθευτή, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο
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προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση με τους κατωτέρω
όρους και συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

16PROC003819957 2016-02-15

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει για χρονικό διάστημα ένα έτος ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων, ήτοι
από ……………………… έως …………………………… .
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο
της
παρούσας
σύμβασης
αποτελεί
η
προμήθεια
………………………………………………………………………….., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές
Προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης, στη προσφορά της εταιρίας και τα αναφερόμενα στη παρούσα
σύμβαση.
Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά του.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της
διαδικασίας προμήθειας καθώς και την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας
σχετικό πρωτόκολλο.
Ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος προμήθειας των εν λόγω υλικών, θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου,
τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας σύμβασης.
Σε περίπτωση που τα υλικά δεν ανταποκρίνεται στην προσφορά του προμηθευτή
(αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ.) το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να καταστήσει
τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων
από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης,
καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν
προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων
από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
1
Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134 Α /18-
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06-2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ.
77 παρ.1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/02-03-2011):
Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.9.2011) Υπέρ ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .

16PROC003819957
2016-02-15
2

0,10%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002
(ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται
4% φόρος
εισοδήματος.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν είκοσι (120)
ημέρες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη
λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από το διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε
ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από την μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής
Σύμβασης.
Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιό του, τον αριθμό της παρούσας
σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου του.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν.2362/95, Ν.2286/95, Ν. 4281/14 καθώς
και κάθε μεταγενέστερης διάταξης, όπως επίσης και από τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού
και της προσφοράς του αναδόχου, των οποίων τα κείμενα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε την
αριθμ.χχχχχχχχχχχχχχχχχχ
εγγυητική
επιστολή
ποσού
χχχχχχχχχχχχχχχχ
Τράπεζας
χχχχχχχχχχχχχχχχχχ, η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση
των όρων της παρούσας σύμβασης.
Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται
στην παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των
οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη
του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται
την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται
με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και
αφού διαβιβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) έμειναν στο
Π.Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής.
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