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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ  

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ: Οηθνλνκηθνχ ΣΜΗΜΑ: Πξνκεζεηψλ  

ΣΗΛΔΦΧΝΟ : 2551353421  ΦΑΞ: 2551353409 email: promithies2@pgna.gr 

        Αξκφδηνο Τπάιιεινο:  Ο. ΚΔΡΑΜΑΡΑΚΗ     

 

 

Γ Η Α Θ Ζ Ο  Μ Ζ ΑΟΗΘΚ.  21/2016 

 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 27/07/2016 

  

 

ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ  ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ  ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ  ΚΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΩΛ ΔΟΓΑΙΔΗΩΛ( CPV 33162200-5) 

Πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 28.765,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ  

 

 
 

ΑΓΑ Απιθμού Απόθαζηρ Ανάλητηρ ποσπέυζηρ: 7ΗΝΑ4690Ω3-22Θ και 

 Απιθμό Γέζμεςζηρ: 815/0 

 

Ρο Ξανεπιζηημιακό Γενικό Λοζοκομείο Έβπος – Λοζηλεςηική Κονάδα Αλεξανδπούποληρ 

 

 

Έρνληαο ππ’ φςηλ ηα πξνβιεπφκελα:  

                   

1) Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα».  

2) Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 

Α΄ 19/1-2-1995), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

3) Σν Ν. 4281/14 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά 

ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4) Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α΄ 150/10-7-

2007). 

5) Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

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

6) Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

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

7) Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη 

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

8) Σνπ Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 202/19-8-

2005), θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 35 (θαηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 

15 ηνπ Κ.Π.Γ.). 

9) Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/2005 

….».  

10) Σνπ Ν. 2469/1997 (ΦΔΚ 38/Α/14-3-1997) «Πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

11) Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ» 

(ΦΔΚ Α’ 139/27.6.97)  
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12) Toπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), φπσο ηζρχεη.  

13) Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 204/19-7-1974). 

14) Σνπ Ν. 3868/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’ 129/3.8.2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

15)  Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ» 

16) Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 128/Α΄/03-08-2010) άξζξν 68 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 

ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ δηνηθεηηθψλ  θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

Οξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

17) Σνπ Π.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α΄ 194/22-11-10) 

18) Σνπ Ν.3871/2010 (ΦΔΚ Α’ 141/17.8.2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη επζχλε» 

19) Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 143 ηνπ Ν. 4281/14, παξ. 5. 

20) Σηο ππ αξηζκ.πξση.:11399/20-5-2016 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμε ε επηηξνπή 

ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

21) Σελ ππ αξηζκ. Θ42/Γ..15/1-6-2016 απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ ΠΑ.Γ.Ν.Έ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη ελ ιφγσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

22) Σελ ππ αξηζκ. Θ76/Γ..6/29-2-2016 απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ ΠΑ.Γ.Ν.Έ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ πλνπηηθνχ (Πξφρεηξνπ ) Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 28.765,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 143 ηνπ Ν.4281/14. 

π π ο κ η π ύ ζ ζ ε ι 

 

πλνπηηθφ (Πξφρεηξν) Μεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα Υεηξνπξγηθψλ Δξγαιείσλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Έβξνπ – Ννζειεπηηθή Μνλάδα Π.Γ.Ν. 

Αιεμ/πνιεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 28.765,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

           

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ : 27/07/2016: 12.30 κ.κ.    

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ: 26/7/2016  ΧΡΑ 14:30 κ.κ 

ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ    :  120 εκέξεο. 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  : Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Π.Γ.Ν. Έβξνπ – Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Αιεμαλδξνχπνιεο  

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ: Υακειφηεξε ηηκή  

ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ : Γηα ηξηάληα (30) εκέξεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ 

πνζνηήησλ. 

 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί ζηηο 11-7-2016 γηα δεκνζίεπζε ζηηο παξαθάησ Διιεληθέο 

εθεκεξίδεο: 

 

      Α) ΗΜΔΡΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ: 

  1. ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ  2. 24ΧΡΔ 

 

Β) ΗΜΔΡΗΙΔ ΣΟΠΙΚΔ: 

  1. ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΘΡΑΚΗ 2.ΓΝΧΜΗ 3. ΥΡΟΝΟ  

 

     Η δηαθήξπμε έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΚΗΜΓΗ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα θαη ζην Πξφγξακκα Γη@χγεηα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

      Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, 

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

                                                                           Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                 ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΔΒΡΟΤ  
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                                                                    ΑΓΑΜΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

                                                      

 

 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 

ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 

 

1. Γικαίυμα Πςμμεηοσήρ.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

 Α) Έιιελεο Πνιίηεο 

 Β) Αιινδαπνί 

 Γ) Ννκηθά Πξφζσπα, Ηκεδαπά ή Αιινδαπά 

 Γ) πλεηαηξηζκνί 

 Δ) Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ/ Κνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

 

Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο  κπνξεί, εθφζνλ  παξαζηεί  αλάγθε  θαη γηα ζπγθεθξηκέλε  ζχκβαζε, 

λα  ζηεξίδεηαη  ζηηο δπλαηφηεηεο  άιισλ θνξέσλ  αζρέησο  ηεο λνκηθήο  θχζεο  ησλ δεζκψλ  ηνπ κε 

απηέο. ηελ  πεξίπησζε  απηή, πξέπεη  λα  απνδεηθλχεη  ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη έρεη  ζηε δηάζεζε 

ηνπ  ηνπο αλαγθαίνπο  πφξνπο π.ρ κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο  δέζκεπζεο  ησλ θνξέσλ απηψλ. 

 

 

 

ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα: 

 

Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, πεξηέρεη:  

 

1. Σα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν. 4281/14 θαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο, ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ή ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ή ηελ ηερληθή ηθαλφηεηά ηνπο. 

Δηδηθφηεξα 

 Α) Γήλυζη ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη:  

- Όηη δελ βξίζθεηαη ζε θακία απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 153 ηνπ Ν. 4281/14. Δπίζεο, δειψλεη ηνπο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο είλαη ππφρξενο θαηαβνιήο 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

- Όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ Ν. 4281/14 θαη ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 - Όηη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηθαλνπνηεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 67 παξάγξαθνη 2 θαη 3 θαη 120 ηνπ Ν. 4281/14. 

- Όηη νξίδεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 159 θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 4281/14. 

- Όηη έιαβε ππφςε ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 

- Όηη ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρεη θάζε δηθαηνινγεηηθφ 

ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ζηε δήισζή ηνπ. 

Β) ΦΔΘ ζύζηαζηρ και ΦΔΘ ζςγκπόηηζηρ ηηρ εηαιπείαρ 
Γ) Φοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα, ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
Γ) Βεβαίυζη ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη 

ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 
Δ) Απόζπαζμα Ξοινικού Κηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί 

κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 

2) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 

3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 
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4) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 
91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 
5) ππεμαίξεζε 

6) εθβίαζε 
7) πιαζηνγξαθία 
8) ςεπδνξθία 
9) δσξνδνθία 
10) δφιηα ρξενθνπία  
11) Παξάβαζε ησλ άξζξσλ ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  

 

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο είλαη: 

 θπζηθά πξφζσπα 

 νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

 δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. 

 Πξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. 

 Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

Πη) Ξιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο : 

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 

 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 

Ε) Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο ανηίζηοισο επαγγελμαηικό επιμεληηήπιο. 

Ζ) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δήλυζη πνπ ζα δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Θ) Ξιζηοποιηηικά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΟΚ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο 

απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ.  

Η) Λόμιμη εξοςζιοδόηηζη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, εθφζνλ 

ππνβάιιεηαη απφ ηξίην. 

 

Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Aλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

 

Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

 

Σα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, πιελ ηεο εγγχεζεο θαη ησλ δειψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

155 ηνπ Ν. 4281/14, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα. ηελ πεξίπησζε απηή, ζηε 

δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν. 4281/14 δειψλεηαη ξεηά φηη ηα θσηναληίγξαθα 

απνηεινχλ αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

 

Δθφζνλ ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά ή ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο 

δελ είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζπλππνβάιιεηαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

 

ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 4.10.1961, 

πνπ θπξψζεθε κε ην λ.1497/1984 (Α΄ 188). 

 

Αλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ζπληάθηε, ην δε αξκφδην φξγαλν 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηά ηνλ έιεγρν, 

κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. 

 

ΑΔΑ: 76Ω14690Ω3-7ΘΔ

16PROC004753162 2016-07-11



  

5 

 

Η πξνζθνξά ζα θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο, ζα απεπζχλεηαη ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Έβξνπ – Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ζα θέξεη ζαλ ηίηιν ηνλ ηίηιν ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο, ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ πνπ ηελ πεξηέρεη.  

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κέρξη ηελ 26/7/2016  και 

ώπα 12:30μ.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.  

 

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη εθηππσκέλε θαη ζπλνδεπφκελε απφ έλα αληίγξαθν θαη έλα CD ην νπνίν  ζα 

πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζε  EXCEL ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα.  

  

ηε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ν θσδηθφο, ε ηηκή ηνπ είδνπο ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο, εάλ ππάξρεη θαη ν θσδηθφο ΔΚΑΠΣΤ φπνπ 

απαηηείηαη. Γελ γίλνληαη απνδεθηέο πξνζθνξέο ζε ηηκέο αλψηεξεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. 

 

Αλ ν πξνζθέξσλ ή ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, ηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο 

δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 4281/14, άξζξα 70 παξ. 2, 71 παξ. 3, 120 

παξάγξαθνη 4 θαη 5, 121 παξάγξαθνη 5 θαη 6, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη δειψζεηο ησλ ελ ιφγσ 

θνξέσλ κε ην πεξηερφκελν ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο θαη ζη΄. 

 

Οη δειψζεηο ππέρνπλ ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ.1599/1986 (Α΄ 75), ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο πνπ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηε δήισζε. Η σο άλσ δήισζε, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζε απηήλ εκεξνκελία, απνθηά βεβαία ρξνλνινγία κε ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αηηήζεσο ζπκκεηνρήο ηηο νπνίεο ζπλνδεχεη. 

 

Η αλαζέηνπζα αξρή/ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα δεηεί αλά πάζα ζηηγκή απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 

ηνπο ππνςεθίνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο, λα ππνβάινπλ ην 

ζχλνιν ή ηκήκα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηε δήισζή ηνπ ν πξνζθέξσλ/ ππνςήθηνο, αλ, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, είλαη αλαγθαίν γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Αλ ν ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ απνηειεί θνηλνπξαμία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 

4281/14, ππνβάιιεη ηηο αλσηέξσ δειψζεηο, ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε κέινο ηεο 

θνηλνπξαμίαο. 

 

Όηαλ ππνβάιιεηαη αίηεζε ζπκκεηνρήο ή πξνζθνξά απφ ππνςήθην ή πξνζθέξνληα πνπ δειψλεη φηη ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή νηθνλνκηθή επάξθεηα ή επαγγεικαηηθή ή ηερληθή ηθαλφηεηα 

ηξίησλ νηθνλνκηθψλ πξνζψπσλ ή ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αλαθεξπρζεί πξνκεζεπηήο, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ππνςήθην γηα θάζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα ή 

ππεξγνιάβν ηα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηε 

δηαθήξπμε. 

Τπνβνιή πξνζθνξάο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλεπηθχιαθηε θαη άλεπ φξσλ απνδνρή εθ κέξνπο ηεο εηαηξίαο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζε απηή φξσλ.  
 

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

λα αλαθέξνπλ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

• ε 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. Η ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.   

ΑΔΑ: 76Ω14690Ω3-7ΘΔ

16PROC004753162 2016-07-11



  

6 

 

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

Ξληπόηηηα και νομιμόηηηα δικαιολογηηικών – Γιεςκπινίζειρ 
 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή/ν 

αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ 

ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά  ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο 

πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4281/14, πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε 

εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

απνζηνιήο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε ππνβάιιεηαη 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα 

θνξέα δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή 

πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, φπσο ηδίσο παξάιεηςε 

κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ 

ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ 

έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, 

πιεκκειή ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 74) θαη κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ 

λφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε θαηά ην 

πξψην εδάθην δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή 

εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, 

αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

 

Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 

Η παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή/ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ 

αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο._ 

 

Αξιολόγηζη πποζθοπών 

 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο / ηνπ 

αλαζέηνληνο θνξέα, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 195 ηνπ Ν. 4281/14. 

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 166 ηνπ Ν. 4281/14, αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ 

θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. ην 

ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ην αξκφδην φξγαλν κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

πξνζθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα πιηθά πνπ πξνζθέξνπλ ζην δηαγσληζκφ. 

 

Όηαλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα 

αθξηβψο ηηκή. ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή/ ν αλαζέησλ θνξέαο θαιεί 

εγγξάθσο φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο λα ππνβάινπλ, κέζα ζε 

εχινγε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεη ην αξκφδην φξγαλν ζηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε θαη ε νπνία δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξε απφ πέληε (5) θαη κεγαιχηεξε απφ δέθα (10) εκέξεο, βειηησκέλε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη πξνκεζεπηήο αλαθεξχζζεηαη ν κεηνδφηεο. Αλ θαη κεηά απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή δελ πξνθχςεη κεηνδφηεο, ε αλαζέηνπζα αξρή/ν αλαζέησλ θνξέαο επηιέγεη ηνλ 

πξνκεζεπηή κε θιήξσζε.  
 

Γιαδικαζία αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών ζε ένα ζηάδιο με κπιηήπιο 

ανάθεζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή 

 

ΑΔΑ: 76Ω14690Ω3-7ΘΔ

16PROC004753162 2016-07-11



  

7 

 

ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ή ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, φηαλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη 

ε ρακειφηεξε ηηκή θαη δελ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηερληθήο πξνζθνξάο ή πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο 

θαη κφλν ν έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο θαη θαλνληθφηεηάο ηεο, ζχκθσλα  κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ 

ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο δηελεξγείηαη ζε εληαίν 

ζηάδην, ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

Η απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη δεκφζηα, 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Σν αξκφδην 

φξγαλν πξνβαίλεη θαη’ αξράο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ελ 

ζπλερεία ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. ε επφκελε θιεηζηή 

ζπλεδξίαζε, πνπ δηελεξγείηαη είηε επζχο ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ είηε ζε επφκελε εκέξα, απνζθξαγίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε θαλνληθφηεηα ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ ππέβαιε ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθφζνλ ν έιεγρνο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πνπ ππέβαιε απέβε ζεηηθφο. Αλ ε ηερληθή πξνζθνξά θξηζεί πιεκκειήο ή 

κε θαλνληθή, απνζθξαγίδεηαη θαη ειέγρεηαη θαηά ηα αλσηέξσ ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ’ εμήο. 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 2, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ζε 

πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο θαη ηεο ηερληθήο ή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

πνπ απνζθξαγίζζεθαλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο απηψλ, 

θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο 

ηερληθήο ή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή/ν αλαζέησλ θνξέαο πξνζθαιεί εγγξάθσο ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 168 ηνπ Ν. 4281/14. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

πξψηνπ κεηνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 4 θαη ηνπ ζηαδίνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 168, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν. 4281/14. 

 

Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηεο πξνζθνξάο, ιακβάλνπλ γλψζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

απφ απηνχο. ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ησλ πξνζθεξφλησλ ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Ν. 4281/14. 

 

Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 

πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ηα άξζξα 154-157 ηνπ Ν. 4281/14, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/αλαζέηνληνο 

θνξέα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ επφκελνπ 

άξζξνπ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή 

ή ηελ επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ηα άξζξα 154-157 ηνπ Ν. 

4281/14, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

Η αλαζέηνπζα αξρή/ν αλαζέησλ θνξέαο δέρεηαη ηα ήδε θαηαηεζεηκέλα ζε απηήλ/απηφλ πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ 

άξζξν, εθφζνλ απηή έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζε πξνγελέζηεξε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ίδηα αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, εθφζνλ είλαη ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη είλαη ζε ηζρχ. 
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Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 

ην αξκφδην φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ 

ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ πξνκεζεπηή σο 

εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 4, 5 ή 6 είηε 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 170 ηνπ Ν. 4281/14. Η ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ εθδίδεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ απφ ην 

αξκφδην φξγαλν δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

 

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζε 

απνθιεηζηηθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ, ην νπνίν άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο απηψλ.   

 

 

Απόθαζη καηακύπυζηρ 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζπληζηά εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, ζηελ νπνία ελζσκαηψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθή πξνζθνξάο ή δηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 164 έσο 167 ηνπ Ν. 4281/14, θαη ηνπ ζηαδίνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

ηελ απφθαζε απηή αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 182 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 

187 ηνπ Ν. 4281/14. 

Η αλαζέηνπζα αξρή/ν αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηεί, κε απφδεημε, ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, 

καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε θάζε 

πξνζθέξνληα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ.), επί 

απνδείμεη. 

Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή/ν 

αλαζέησλ θνξέαο δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη είηε απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν 

ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή απφ ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηπρφλ αζθεζείζαο πξνζθπγήο 

ηνπ άξζξνπ 182 θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο είηε κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 

άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 187 θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 

35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α΄ 52), εθφζνλ απαηηείηαη. 

Μεηά ηελ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή/ ν αλαζέησλ θνξέαο πξνζθαιεί ηνλ πξνκεζεπηή λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. Καηά ην ζηάδην απηφ επηηξέπεηαη, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ 

ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα θαη ηνπ πξνο νλ ε θαηαθχξσζε πξνζσξηλνχ πξνκεζεπηή, ε κείσζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο. 

Δάλ ν πξνζσξηλφο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή ή ηελ επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 

Δγγςήζειρ 

 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, θαη’ άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/14 , δελ απαηηείηαη. 

 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο» 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.β΄, ζην άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4281/14, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 

έσο 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

Οη αλσηέξσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (Α΄ 

139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 
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Ξληπυμή:  

 

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

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Η 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 Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

 Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ 

δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ 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.). 

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

εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 

1 Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο  

 & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζ.3 ηνπ Ν. 3580/07 (ΦΔΚ 134Α /18-

06-2007) θαη αξ. 24 Ν3846/2010 (ΦΔΚ 66Α /11-05-2010) θαη αξ. 

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

2% 

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

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ . 

0,10% 

 

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

(ΦΔΚ 54Α/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. 

 Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθή ηζρχ ίζε κε εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε 

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

   

 

Έννομη Ξποζηαζία 

 

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

ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε ηνπ άξζξνπ 179 ηνπ Ν.4281/2014 θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα 

ππνζηεί δεκία απφ παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη  

α) πξνζσξηλά κέηξα γηα ηελ επαλφξζσζε ηεο εηθαδφκελεο παξάβαζεο ή γηα ηελ απνηξνπή πεξαηηέξσ 

δεκίαο, 

β) αθχξσζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ή ηεο 

ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο θαη 

γ) επηδίθαζε απνδεκίσζεο 

θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ν. 4281/14 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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Δπιβολή Ξποζηίμυν    

ε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, 

επηβάιιεηαη, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Η 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.   

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

Δθφζνλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε ν πξνκεζεπηήο 

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

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ειιείςεσλ ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

  

Ξαπάδοζη λικών  

 

Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο 

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

είλαη ζχκθσλεο κε ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ .   

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο λα 

παξαηείλεηαη κέρξη ηη ¼ απηνχ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

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

Αλαζέηνπζαο Αξρή 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.   

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 

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

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

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

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.   
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΩΛ ΔΟΓΑΙΔΗΩΛ 
 για ηιρ ανάγκερ ηος ΞΑ.Γ.Λ. Έβπος Λοζηλεςηικό Ρμήμα Αλεξανδπούποληρ 

 

 
Α/
Α 

 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ 

M.M ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ 

 

 
ΚΔΘ ΘΓΣ 

1 Βεινλνθάηνρα κήθνπο 14 cm γηα ξάκκα 0-2/0-1 ηεκ 5 

ΓΔΛΗΘΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 

2 Λαβίδα κηθξνρεηξνπξγηθήο  κε ζηξνγγπιή ιαβή, δηακ 8 mm επζχ. Μήθνο ιαβίδαο 15 cm, 

δηάκεηξνο θνξπθήο 0,30 mm 

ηεκ 4 

3 Βεινλνθάηνρν κηθξνρεηξνπξγηθήο  κε ζηξνγγπιή ιαβή δηακ. 8 mm θπξηφ, ρσξίο 
θιείζηξν  
Μήθνο ιαβίδαο 15 cm, κήθνο ιεπίδαο 12 mm, δηακ. Κνξπθήο 0,40 mm 

ηεκ 1 

Βεινλνθάηνρν κηθξνρεηξνπξγηθήο  κε ζηξνγγπιή ιαβή δηακ. 8 mm επζχ, ρσξίο θιείζηξν  

Μήθνο ιαβίδαο 15 cm, κήθνο ιεπίδαο 12 mm, δηακ. Κνξπθήο 0,40 mm 

ηεκ 1 

4 Φαιίδη κηθξνρεηξνπξγηθήο 

ηξνγγπιή ιαβή δηακέηξνπ 8 mm, θπξηφ 
Μήθνο ιαβίδαο 15 cm, κήθνο ιεπίδαο  12mm 

ηεκ 1 

 Φαιίδη κηθξνρεηξνπξγηθήο 
ηξνγγπιή ιαβή δηακέηξνπ 8 mm, επζχ 
Μήθνο ιαβίδαο 15 cm, κήθνο ιεπίδαο  12mm 

ηεκ 1 

5 Λαβίδα δηαηαηήξαο αγγείσλ κηθξνρεηξνπξγηθήο   
ηξνγγπιή ιαβή δηακέηξνπ 9 mm, θπξηφο 10 κνίξεο 
Μήθνο ιαβίδαο 11 cm, κήθνο θνξπθήο 8mm δηάκεηξνο θνξπθήο 0,10 mm 

ηεκ 1 

6 Λαβίδα δηαηαηήξαο αγγείσλ κηθξνρεηξνπξγηθήο   
ηξνγγπιή ιαβή δηακέηξνπ 9 mm, θπξηφο 10 κνίξεο 

Μήθνο ιαβίδαο 11 cm, κήθνο θνξπθήο 8mm δηάκεηξνο θνξπθήο 0,20 mm 

ηεκ 1 

7 θηγθηήξαο Αγγείσλ Μηθξνρεηξνπξγηθήο (Clamps – Clips Αγγείσλ) 
Άλνηγκα ζηαγφλσλ 4 mm, κήθνο 9 mm (βι. ζρ.1 c) δχλακε θιεηζίκαηνο 30-40 g 
 

Tεκ 1 

8 θηγθηήξαο Αγγείσλ Μηθξνρεηξνπξγηθήο (Clamps – Clips Αγγείσλ) 

Άλνηγκα ζηαγφλσλ 5 mm, κήθνο 9 mm (βι. ζρ.1 c) δχλακε θιεηζίκαηνο 30-40 g 

ηεκ 1 

9 θηγθηήξαο Αγγείσλ Μηθξνρεηξνπξγηθήο (Clamps – Clips Αγγείσλ) 
Άλνηγκα ζηαγφλσλ 5 mm, κήθνο 9 mm (βι. ζρ.1 c)δχλακε θιεηζίκαηνο 20-25 g 

ηεκ 1 

10 Λαβίδα ηνπνζέηεζεο ζθηγθηήξα ρσξίο θιείζηξν, κήθνπο 145 mm ηεκ 1 

11 Λαβίδα ηνπνζέηεζεο ζθηγθηήξα κε θιείζηξν, κήθνπο 145 mm ηεκ 1 

12 πκπιεζηαζηήξαο αγγείσλ κηθξνρεηξνπξγηθήο Approximator Clamps, επζχο άλνηγκα 
ζηαγσληψλ 5 mm, κήθνο ζηαγ. 9 mm,   δχλακε θιεηζίκαηνο 25-30 g 

ηεκ 1 

13 πκπιεζηαζηήξαο αγγείσλ κηθξνρεηξνπξγηθήο Approximator Clamps επζχο άλνηγκα 
ζηαγσληψλ 4 mm, κήθνο ζηαγ. 6 mm,   δχλακε θιεηζίκαηνο 25-30 g 

ηεκ 1 

14 Λαβίδα ηνπνζέηεζεο ζπκπιεζηαζηήξα  ρσξίο θιείζηξν, κήθνο 145 mm ηεκ 2 

15 πκπιεζηαζηήξαο κε δηαζηάζεηο ζθηγθηήξσλ 
α: 6.0 mm, b 36mm, c 16mm, d 3,0mm,  δχλακε θιεηζίκαηνο 120-140 g ζε καη. 

ηεκ 2 

16 θηγθηήξεο clips αγγείσλ 6,0mm, b: 36mm , c:16mm, d:3,0mm δχλακε θιεηζίκαηνο 

120-140 g ζε καη. 

ηεκ 2 

θηγθηήξεο clips αγγείσλ 4,0mm, b: 24mm , c:10mm, d:2,2mm  δχλακε θιεηζίκαηνο 
60-75 g ζε καη. 

ηεκ 2 

θηγθηήξεο clips αγγείσλ 3,5mm, b: 16,6mm , c:7,5mm, d:1,7mm δχλακε θιεηζίκαηνο 
60-75 g ζε καη. 

ηεκ 2 

17 πκπιεζηαζηήξεο  αγγείσλ Approximator Clamps επζχ άλνηγκα ζηαγσληψλ 4 mm, κήθνο 
ζηαγ. 6 mm, δχλακε θιεηζίκαηνο 25-30g ζε καη. 

ηεκ 2 

πκπιεζηαζηήξεο Approximator Clamps κε δηαζηάζεηο ζθηγθηήξσλ 
α: 4.0 mm, b: 24 mm, c: 10 mm, d: 2,2 mm,  δχλακε θιεηζίκαηνο 60-75 g ζε καη. 

ηεκ 2 
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πκπιεζηαζηήξεο Approximator Clamps κε δηαζηάζεηο ζθηγθηήξσλ 
α: 3,5 mm, b: 16,6 mm, c: 7,5 mm, d: 1,7 mm,  δχλακε θιεηζίκαηνο 60-75 g ζε καη. 

ηεκ 2 

18 Καηζαβίδηα κε μχιηλε ιαβή (εμαγσληθφ) Μήθνο 25 cm 3,5 mm Σεκ 5 

19 Καηζαβίδηα κε μχιηλε ιαβή (εμαγσληθφ) Μήθνο 25 cm 2,5 mm Tεκ 5 

20 Λαβίδα θνπήο νζηψλ Luer-Friedmann 145 mm Σεκ 3 

21 Echlin 23 cm ζηαγ. 3X10 ηεκ 2 

22 Frykholm 240 mm ηεκ 2 

23 Still Κπξηε 235 mm ηεκ 2 

24 Leksell – Stille 240 mm ηεκ 2 

25 Norfolk and Norwich ηεκ 2 

26 Λαβίδα κελίζθνπ Bircer – Ganske 200 mm  ηεκ 2 

27 Λαβίδα  ζπγθξάηεζεο κελίζθνπ Martin 205 mm  ηεκ 2 

28 θπξηά κεηαιιηθά βάξνπο 750 gr κήθνπο 19 cm δηακέηξνπ 38 mm  ηεκ 3 

29 θπξηά κεηαιιηθά βάξνπο 450 gr κήθνπο 26,5 cm δηακέηξνπ 38 mm ηεκ 3 

30 θπξηά κεηαιιηθά βάξνπο 400 gr κήθνπο 26 cm δηακέηξνπ 42 mm ηεκ 3 

31 Απηφκαηνο δηαζηνιέαο 
Weitlaner 130 mm scharf 

ηεκ 3 

32 Weitlaner 130 mm half scharf ηεκ 3 

33 Weitlaner 130 mm half stumpt ηεκ 3 

34 Wullstein 130mm scharf ηεκ 3 

35 Mollison 155mm scharf ηεκ 2 

36 Henderson 180 mm scharf ηεκ 2 

 

Σχήμα 1: 
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Π  Κ Β Α Π Ζ  …………… 

 

 

 

Αξίαρ : …………………. 

( ολογπάθυρ) 

ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος Φ.Ξ.Α. 

 

 

 

 

Γηα ηελ Πξνκήζεηα :  

 

 

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

ρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Γηνηθεηήο ηνπ Π.Γ.Ν.Δ., εθπξνζσπψληαο λφκηκα κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα ην 

Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Έβξνπ (Π.Γ.Ν.Δ.) θαη αθεηέξνπ, ε 

εηαηξεία………………………………………………………………………………, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε, έρνληαο ππφςε :  

            1. Σελ ππ. αξηζκ ……./2016 δηαθήξπμε ηνπ Π.Γ.Ν.E. 

2. Σελ ππ. αξηζκ …………………………………………. απφθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε  

αξηζ. πξση. ………………………  πξνζθνξά ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο. 

 

 

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 …………………………..  φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη 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 εθηειέζεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε ηνπο θαησηέξσ 

φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

 

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 1ο : ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΞΑΟΑΡΑΠΔΗΠ 

 

Η παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα  (30) εκεξψλ ή έσο ηελ εμάληιεζε ησλ 

πνζνηήησλ, ήηνη απφ ……………………… έσο    …………………………… . 

 

 

ΑΟΘΟΝ 2ο : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνηειεί ε πξνκήζεηα 

………………………………………………………………………….., ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ζηε πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηε παξνχζα 

ζχκβαζε. 

 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα επηβνιήο φισλ ησλ θπξψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ.  

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 3ο : ΣΟΝΛΝΠ – ΡΝΞΝΠ & ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ – ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 
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 Ο πξνκεζεπηήο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο επηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επίβιεςε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθδίδνληαο 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

Ο ρξφλνο, ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο πξνκήζεηαο ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

πξνκεζεπηή, ηα νπνία θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 

(απνδεδεηγκέλα κε αλαθνξέο, παξαηεξήζεηο θιπ.) ην Ννζνθνκείν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζηήζεη 

ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην κε ηηο αλάινγεο θπξψζεηο. 
 

ΑΟΘΟΝ 4ο : ΞΝΗΝΡΖΡΑ – ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 

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. 

 

ΑΟΘΟΝ 5ο : ΞΙΖΟΩΚΖ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 

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

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Η 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 Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

 Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ 

δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ 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.). 

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

εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

1 Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο  

 & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζ.3 ηνπ Ν. 3580/07 (ΦΔΚ 134Α /18-

06-2007) θαη αξ. 24 Ν3846/2010 (ΦΔΚ 66Α /11-05-2010) θαη αξ. 

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

2% 

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

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ . 

0,10% 

 

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

(ΦΔΚ 54Α/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. 

 Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθή ηζρχ ίζε κε εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ην δηαθήξπμε. 
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ΑΟΘΟΝ 6ο : ΘΟΩΠΔΗΠ ΠΔ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.Π.Γ., ν Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα 

θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηελ κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο 

ζρεηηθήο χκβαζεο. 

Γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 7ο : ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζην ηηκνιφγηφ ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. Η κε αλαγξαθή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ. 

Η παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.2362/95, Ν.2286/95, Π.Γ. 118/07 θαη 

Ν. 4281/14 θαζψο θαη θάζε κεηαγελέζηεξεο δηάηαμεο, φπσο επίζεο θαη απφ ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, ησλ νπνίσλ ηα θείκελα απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 8ο : ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

 

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

αξηζκ.ρρρρρρρρρρρρρρρρρρ εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ ρρρρρρρρρρρρρρρρ Σξάπεδαο 

ρρρρρρρρρρρρρρρρρρ, ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Ο πξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ 

νπνίσλ φισλ αλεμαηξέησο έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. 

Ο Πξνκεζεπηήο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ' νινθιήξνπ φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο νιφθιεξσλ απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ απηφ 

ηξφπν εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

Σέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο 

παξαπάλσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. 

Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπληάρζεθε ην παξφλ ζε ηξία (3) πξσηφηππα, θαη 

αθνχ δηαβηβάζζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Απφ απηά, ηα δχν (2) έκεηλαλ ζην 

Π.Γ. Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ην άιιν έιαβε ν πξνκεζεπηήο. 

 

 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 
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ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Α/Α 

ΕΙΔΟ

Τ 

 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

-  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΤ  

ΥΩΡΑ 

ΠΡΟΕΛΕΤ

Η ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΣΑΙ

Ο 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΣΤΠΟ

 Ή 

ΚΩΔΙΚ

Ο 

ΑΡΙΘ

ΜΟ 

M.M. ΤΚ

ΕΤΑ

ΙΑ 

ΚΩΔΙ

ΚΟ 

ΠΑΡΑ

ΣΗΡΗ

ΣΗΡΙ

ΟΤ 

ΣΙΜΩ

Ν 

ΕΠΤ 

ΣΙΜΗ 

ΠΑΡΑ

ΣΗΡΗ

ΣΗΡΙ

ΟΤ 

ΚΩΔΙ

ΚΟ 

ΕΚΑ
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M.M.

ΠΡΟ

ΦΕΡΟ
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ΥΩΡΙ

 

ΦΠΑ  

ΣΙΜΗ 

M.M.

ΠΡΟ

ΦΕΡΟ

ΝΣΟ 

ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΕΝΔΕ

ΙΚΣΙΚ

Η 

ΠΟ

ΟΣΗΣ

Α 

ΤΝΟ

ΛΙΚΗ

ΣΙΜΗ 

ΠΡΟ

ΦΕΡΟ

ΝΣΟ 

ΑΝΕΤ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΠΡΟΦΕ

ΡΟΝΣΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  
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