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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΟΤ Δ.Α.Ν.Π. ΜΔΣΑΞΑ
Γηα ηελ πξνκήζεηα
«Α. ΤΚΔΤΩΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΘΩΡΑΚΑ & ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΒΑΛΒΗΓΩΝ , Β. ΤΚΔΤΩΝ
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ» γηα έλα έηνο,
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κε θξηηήξην κόλν ηελ ηηκή
Κσδηθόο CPV

33141640-8

Πξνυπνινγηζκφο: 13.236,58 € άλεπ ΦΠΑ
Αλαζέηνπζα Αξρή:
Δίδνο Γηαγσληζκνύ
Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο
Κσδηθόο CPV
Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ζην ΚΖΜΓΖ
Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο
Σόπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ
Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο
Γείγκαηα
Γηάξθεηα Ηζρύνο Πξνζθνξώλ
Γεληθνί Όξνη – Γηθαίσκα πκκεηνρήο
Σηκή – Πξνζθνξά
Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο
ζπκκεηνρήο
Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο θαιήο
εθηέιεζεο
Πίλαθαο Δηδώλ – Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο

Δ.Α.Ν.Π.ΜΔΣΑΞΑ
πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο
Βάζεη ηηκήο
33141640-8

13/11/2018
Σξίηε 27/11/2018
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ
Ννζνθνκείνπ, Μπφηαζε 51, Πεηξαηάο
13.236,58 € άλεπ ΦΠΑ (15.898,11 € κε ΦΠΑ)
Απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο (αλαιπηηθά βι. Παξάξηεκα
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ)
120 εκέξεο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄
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Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/η.Α΄/09-03-1999) πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/η.Α΄/ 28-09-1999), πεξί Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, άξζξν 8 (Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002
(ΦΔΚ Α΄ 242 / 11-10-2002) θαη ην αξ. 57 ηνπ λ. 3659/2008 (ΦΔΚ 77 Α/7-5-2008).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α΄/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ ΠΔ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 256 /211-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 81 /4-4-2005),
φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/ 18-6-2007) πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28 εο Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 2195/2002 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ
αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV.
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/10 (ΦΔΚ112/Α΄/2010) πεξί Δλίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α΄/2-3-2011) πεξί Γηαζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην χζηεκα Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013 (ΦΔΚ 204/η.Α΄/15-9-2011) πεξί χζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ … θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
11. Σν άξζξν 1, ππνπαξάγξαθν Ε.5., εδάθην 4β ηνπ Νφκνπ 4152/2013 ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ξχζκηζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η.Α΄/26-3-14) πεξί Γηνηθεηηθψλ απινπζηεχζεσλ-θαηαξγήζεσλ-ζπγρσλεχζεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο.
13. Σν αξ. 47 ηνπ Ν.4272/2014 «Πξνζαξκνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο Δθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Οθησβξίνπ
2012 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ,αλζξψπηλσλ νξγάλσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα κεηακφζρεπζε − Ρπζκίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή θαη ινηπέο δηαηάμεηο.»
14. Σν Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ/ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
15. Σν ππ’ αξ. 24384/28-11-2016 έγγξαθν ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο 2ε ΤΠΔ γηα ηελ έθδνζε ησλ ηειηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ.
16. Σελ ππ’ αξ. Τπνπξγηθή Απφθαζε ΔΜΠ.ΔΞ. 116 (ΦΔΚ Β΄ 551/22-2-2017): «Παξνρή θεληξηθψλ θαη επηθνπξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αγνξψλ
απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο».
17. Σελ ππ’ αξ. 636 ΦΔΚ Β΄/1-3-17 δηφξζσζε ζθαικάησλ επί ηεο ζρεηηθήο (4) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
18. Ζ ππ’ αξ. 57654/22-5-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ ΚΖΜΓ» (ΦΔΚ 1781/Β’/23-5-2017)
19. Σε κε αξ. πξση. 20244/02-10-2018 Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Δ.Α.Ν.Π. Μεηαμά γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα “ Α. πζθεπψλ παξνρέηεπζεο ζψξαθα & εμσηεξηθψλ βαιβίδσλ, Β. πζθεπψλ
αλαξξφθεζεο ηξαχκαηνο ”.

20. Σελ ππ’ αξ. 28/11-10-1018 (ζέκα 12), απφθαζε Γ ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ζηελ νπνία ζα θαηαηίζεληαη ηα ηερληθά εγρεηξίδηα
(θπιιάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο).
21. Σηο κε αξ. 30/26-10-2018 (ζέκα 17) θαη 31/02-11-2018 (ζέκα 11) Απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Δηδηθνχ Αληηθαξθηληθνχ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά
“Μεηαμά” ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα “ Α.
πζθεπψλ παξνρέηεπζεο ζψξαθα & εμσηεξηθψλ βαιβίδσλ, Β. πζθεπψλ αλαξξφθεζεο ηξαχκαηνο” (CPV 33141640-8) θαη ηνλ θαζνξηζκφ
απαίηεζεο εγγπεηηθψλ.
22. Σε κε αξ. πξση. 23680/12-11-2018 Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Δ.Α.Ν.Π. Μεηαμά γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο πλνπηηθνχ
Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα “ Α. πζθεπψλ παξνρέηεπζεο ζψξαθα & εμσηεξηθψλ βαιβίδσλ, Β. πζθεπψλ αλαξξφθεζεο ηξαχκαηνο”
(ΑΓΑ: 7ΕΧ54690ΧΕ-8Ν7).
23. Σε κε αξ. 3040/9-11-2018 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: Χ2Λ54690ΧΕ-Γ7Θ).
24. Σνλ αξ. 18REQ003987488 Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο.
25. Σνλ αξ. 18REQ003987662 Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο.

ΚΖΡΤΟΤΜΔ
πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο, πξνκήζεηαο “Α. πζθεπώλ παξνρέηεπζεο ζώξαθα & εμσηεξηθώλ βαιβίδσλ, Β. πζθεπώλ αλαξξόθεζεο
ηξαύκαηνο” γηα έλα έηνο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 13.236,58 € άλεπ ΦΠΑ κε δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα
παξαηείλεη ρξνληθά ηηο ζπκβάζεηο φρη πέξαλ ηνπ έηνπο κε ζπλαίλεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ
ππνγξαθεί λέεο ζπκβάζεηο θαη δελ έρνπλ παξαιεθζεί φιεο νη ζπκβαζηνπνηεκέλεο πνζφηεηεο. Ζ ελ ιφγσ ηζρχ ηεο
ζχκβαζεο θαη ηεο παξάηαζεο ζα δηαθνπεί κε ηελ αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνθχςεη θαηφπηλ λέσλ εληαίσλ
δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ή θαη ζε επίπεδν Ννζνθνκείνπ.
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ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Σκήκα πξνκεζεηψλ ηνπ Δ.Α.Ν.Π., ΜΔΣΑΞΑ χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ
δψδεθα (12) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην Κεληξηθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα δηαηίζεληαη κόλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο δηεπζχλζεηο www.metaxa-hospital.gr, ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γηαχγεηαο θαζψο θαη. ηελ πιαηθφξκα
ηνπ ΚΖΜΓΖ.
ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Σκήκα Γξακκαηείαο
(Πξσηφθνιιν) ζην
Ηζόγεην ηνπ Ννζνθνκείνπ

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Έσο θαη Γεπηέξα
26/11/18 ζηηο 14:00
ζην Πξσηόθνιιν ηνπ
Ννζνθνκείνπ

ΣΟΠΟ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ 1νο
όξνθνο ηνπ
Ννζνθνκείνπ

Σξίηε
27/11/2018
ζηηο 10:00

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ
Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 23680/12-11-2018 απφθαζε Γηνηθεηή (ΑΓΑ:
7ΕΧ54690ΧΕ-8Ν7).
Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί:
α) ζηε Γηαχγεηα
β) ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ www.eprocurement.gov.gr,
γ) ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ www.metaxa-hospital.gr
Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή
ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο.
Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε:
 ηνπο φξνπο ησλ παξαξηεκάησλ Α – .Δ
 ην λ. 4412/16.
Δπηζπλάπηνληαη:
I. Σν παξάξηεκα Α: Γεληθνί Όξνη – Γηθαίσκα πκκεηνρήο
II. Σν παξάξηεκα Β: Σηκή – Πξνζθνξά
III. Σν παξάξηεκα Γ: Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο πκκεηνρήο
IV. Σν παξάξηεκα Γ: Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Καιήο Δθηέιεζεο
V. Σν παξάξηεκα Δ: Πίλαθαο Δηδψλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Σα παπαπηήμαηα αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ ηηρ διακήπςξηρ.
Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δεηεζνχλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα θαη
ζπγθεθξηκέλα εληφο ηνπ ήκηζπ ηεο πξνζεζκίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο έσο θαη ηελ ηειηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ (ζχκθσλα κε ηε ζπλδπαζηηθή εξκελεία ησλ άξζξσλ 60 θαη 121 παξ. γ ηνπ
λ. 4412/16).
Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη.
Καλέλαο δηαγσληδφκελνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 8.00 έσο 13.00 ζην ηειέθσλν 210 4520 835.
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΔΑΝΠ ΜΔΣΑΞΑ

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΕΑΪΜΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΑΡΘΡΟ 1
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1.1. Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο εληχπσο κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα,
πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζην Πξσηφθνιιν ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηελ Διιεληθή γιψζζα,
ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 2γ ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, επηηξέπεηαη απφ
ηνλ δηθεγφξν: «γ) Η μεηάθπαζη εγγπάθων πος έσοςν ζςνηασθεί ζε ξένη γλώζζα, καθώρ και η μεηάθπαζη ελληνικών
εγγπάθων ζε οποιαδήποηε ξένη γλώζζα. Η μεηάθπαζη έσει πλήπη ιζσύ ένανηι οποιαζδήποηε Γικαζηικήρ ή άλληρ Απσήρ,
εθόζον ζςνοδεύεηαι από επικςπωμένο ανηίγπαθο ηος εγγπάθος πος μεηαθπάζηηκε και ο δικηγόπορ βεβαιώνει όηι έσει
επαπκή γνώζη ηηρ γλώζζαρ από και ππορ ηην οποία μεηέθπαζε.»
πλεπψο ζην ηέινο ηνπ ππνβαιινκέλνπ ζε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ην
παξαθάησ θείκελν: «Αθξηβήο κεηάθξαζε από ηελ ……………….., ηνπ εγγξάθνπ ηνπ νπνίνπ λνκίκωο επηθπξωκέλν
αληίγξαθν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα. Δθδίδω ζε ηελ κεηάθξαζε απηή ζύκθωλα κε ην άξζξν 36 παξ. 2γ ηνπ
Κώδηθα πεξί Γηθεγόξωλ βεβαηώλνληαο ζπγρξόλωο όηη έρω επαξθή γλώζε ηεο γιώζζαο από θαη πξνο ηελ νπνία
κεηαθξάδω. Η ωο άλω κεηάθξαζε έρεη πιήξε ηζρύ έλαληη νπνηαζδήπνηε δηθαζηηθή ή άιιεο αξρήο ζύκθωλα κε ην
πξναλαθεξόκελν άξζξν.
Σόπνο-εκεξνκελία
ν/ε δηθεγόξνο πνπ κεηαθξάδεη θαη βεβαηώλεη» ή ανηίζηοισο.
1.2. Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ
Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:
(α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη
(β) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη ζε ζρεηηθή
δήισζή ηνπ λα αλαθέξεη ξεηά όιεο ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο
πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
1.2.1. Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά»
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη φια ηα
απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο
πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη:
1.2.1.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ηα θάησζη Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρεο.
ηα πιαίζηα θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε φιν ην Γεκφζην Σνκέα φπσο πξνβιέπεη ν N. 4250/2014 ΦΔΚ
Α΄ 74 ηα θάζε είδνπο έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα γίλνληαη δεθηά εθφζνλ είλαη ζχκθσλα
κε ηνλ παξαπάλσ Νφκν θαη ηελ αληίζηνηρε εγθχθιην κε Αξηζκ. Πξση.: ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014
ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ.
Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ ζεσξείηαη εθ παξαδξνκήο
θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
Σν Ννζνθνκείν ζα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν επί ησλ θσηναληηγξάθσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα
πξνεγνχκελα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζθφκηζεο παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηψλ θσηναληηγξάθσλ φρη κφλν ζα
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 ή άιιεο πνηληθέο θπξψζεηο, αιιά ζα αλαθαιείηαη ακέζσο θαη ε δηνηθεηηθή
ή άιιε πξάμε, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θσηναληίγξαθα απηά.
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

α. α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
Α.

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο εθηόο ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ ζπκκεηέρεη ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ
αιιά ζε κέξνο απηνχ ε εγγχεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε, ε δε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη ζηα πιηθά πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. Ζ

εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ
ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.
Β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη φπνπ λα
δειψλεηαη φηη:
1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ
νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.
3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ δεηνχκελε ππεξεζία.
4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε - καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
7. Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/16
ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ.
ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθή
έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε
ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε
απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ.
Γ.
Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηνπ δείγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζή ηνπ απφ ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε.
Γ. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά πξφηππα
(ELOT ή ηζνδχλακα απηψλ θιπ) ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ εηδψλ φζν θαη ηνπ πξνκεζεπηή εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο
Δ.
Όιεο νη ινηπέο ππεχζπλεο δειψζεηο (θαηαζθεπαζηή ηειηθνχ πξντφληνο, ρψξαο θαηαγσγήο πξνζθεξφκελνπ
είδνπο θ.ι.π.) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (βι. 1.2.1.2.)
Σ. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα:
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
• Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εηαηξεία, φπνπ λα αλαθέξεηαη πφηε ηξνπνπνηήζεθε
γηα ηειεπηαία θνξά ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαζψο θαη ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ην νπνίν ζα είλαη επθξηλέο
θσηναληίγξαθν φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014, κε ην αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν
δεκνζηεχηεθε.
• Δθφζνλ κεηά ηελ 01.01.2015 έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζηα κέιε ηνπ Γ, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ζηελ
νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ θαη αληίγξαθν απηήο ηεο θαηαρψξεζεο ζηελ νπνία
λα ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γ θαη ηε λέα εθπξνζψπεζε.
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Δ.Π.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
• Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1,
παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014, κε ην αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεχηεθε. • Σειεπηαίν ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο
• Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ
• Δθφζνλ κεηά ηελ 01.01.2015 έρεη γίλεη αιιαγή ζην πξφζσπν ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ψλ, βεβαίσζε ηεο
αξκφδηαο αξρήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ θαη αληίγξαθν απηήο ηεο
θαηαρψξεζεο, όπνπ λα ππάξρεη δεκνζηεπκέλε ε λέα εθπξνζώπεζε.
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίδεη:
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• Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν απφ ην πξσηφηππν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014. • Πηζηνπνηεηηθφ απφ Αξκφδηα Αξρή πεξί ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα θαηαζέζνπλ
• Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.
Σα παξαπάλσ έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο ΑΔ, ηνπο
δηαρεηξηζηέο, πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα
ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή
ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ
πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό.
Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα:
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη
αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο
θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα
κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ
δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 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. Ζ
ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.
Σ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
1.2.1.2. Σερληθή πξνζθνξά
ηνλ (ππφ)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη ηα θάησζη:
Ζ Σερληθή Πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο.
Ο πξνζθέξσλ πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο πξνζθνξάο, λα επηζπλάςεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο ηνπο θαη:
- πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΟΚ), θαζψο θαη ηνπο
- αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ΔΚΑΠΣΤ αλά πξνζθεξφκελν είδνο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απνξξίπηεη πξνζθνξά πξνκεζεπηή πνπ πιεξνί έλα εζληθφ πξφηππν, ην
νπνίν απνηειεί κεηαθνξά επξσπατθνχ πξνηχπνπ, κία επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε, κία θνηλή ηερληθή πξνδηαγξαθή,
έλα δηεζλέο πξφηππν ή έλα ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο,
εθφζνλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο επηδφζεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί
κε ηε δηαθήξπμε. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα απνδεηθλχεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά
ηξφπνλ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν, φηη ην έξγν, πξντφλ ή ππεξεζία, γηα
ην νπνίν δειψλεη φηη πιεξνί ην αλσηέξσ πξφηππν, αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη (ή ππεξθαιχπηεη) ηηο επηδφζεηο ή
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε (ηερληθφο θάθεινο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή έθζεζε δνθηκψλ απφ
αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ κπνξεί λα ζπληζηά ελδεδεηγκέλν κέζν).
Δθφζνλ αξκνδίσο θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ησλ
ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ηα έμνδα ηεο πξνο ηνχην
ζπζηαζείζαο ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο θαη’ αλαινγία.
Ζ θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ
κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ζηξαηησηηθψλ, δηελεξγείηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο
ελεκεξψζεσο ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε πξνζθνξά
θαηαβνιήο ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη.
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Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή ηθαλφηεηα/επάξθεηα (βι. θαη άξζξν 56 ηνπ λ. 4412/16).
1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ
πξνζθέξνπλ.
2. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο
ηεο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δε ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ
πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη
ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο
ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία
εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο
επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί
θαη αληίζηνηρε ελππφγξαθε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειώζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
4. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά,
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.
5. Σα θαηαηηζέκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus) ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή
επηθπξσκέλα αληίγξαθα. , ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Ννκίκσο κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα ζηελ ειιεληθή
γιώζζα θαηαηίζεληαη κόλν νη νδεγίεο ρξήζεηο.

Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδόκελα απνξξίπηνληαη.
Σνλίδεηαη όηη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο δελ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα έρνπλ θακία άκεζε ή έκκεζε
αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Πξνζθνξώλ
1.2.2. Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά»
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, κε ηνλ ηξφπν θαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄:ΣΗΜΖΠΡΟΦΟΡΑ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη:
 Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηεο
θχζεο πξνζθνξέο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο
θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ απηψλ.
εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο γηα όια ηα είδε ή γηα θάζε είδνο
ρσξηζηά.
ΑΡΘΡΟ 2
ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ή αιιηψο ηέζζεξηο (4) κήλεο,
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί (παξ. 4, άξζξν 97 ηνπ λ. 4412/16), εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε
δηαθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη
φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 27/11/2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00π.κ κέζσ ησλ αξκφδησλ
νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε φισλ ησλ (ππφ)θαθέισλ: «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ
νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. πγθεθξηκέλα:
Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε
θξηηήξην κφλν ηελ ηηκή, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο.
ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:
1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.
3. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην
δηαγσληζκφ.
4. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο.
5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.
6. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
7. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.
8. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ εθάζηνηε αλαξηεζείζα ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ κηα εκέξα πξηλ ηε
δηελέξγεηα/απνζθξάγηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ.
9. Αζπλήζηζηα ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν
έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ
αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
10. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο νιφθιεξεο ή κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο ηεο πξνθεξπρζείζαο
πνζφηεηαο.
ηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο κεγαιύηεξεο πνζφηεηαο κέρξη πνζνζηνχ:
 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001,00 € θαη άλσ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
ηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο κηθξόηεξεο πνζφηεηαο, κέρξη πνζνζηνχ 50%, κεηά απφ έγγξαθε απνδνρή ηνπ
πξνκεζεπηή.
Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο, θάησ ηνπ σο άλσ θαζνξηδφκελνπ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε
απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα καηαηψζεη θαη λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ, κε ηξνπνπνίεζε
ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο θακία απαίηεζε ή δηθαίσκα νηνπδήπνηε εθ
ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 106
ηνπ λ. 4412/16 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο:
 Γηελέξγεηαο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
 Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ, είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία, είηε ιφγσ δηαθνπήο ή
πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία επξφθεηην απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί.
 Όηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε καηαίσζε.
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 Όηαλ ππνβιεζεί κία κφλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κφλν πξνζθνξά θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε
παξαζηαηηθά.
 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ λ. 4412/16, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΓΓΤΖΔΗ
ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16 δεηνχληαη εγγπήζεηο:
1. Οη 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. 513/1997 (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.
2. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζε.
3. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα θαη ε παξερφκελε
εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηνπ ρξόλνπ
ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη λα θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ην 2% εθηόο Φ.Π.Α.
ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ ζπκκεηέρεη ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ζε κέξνο απηνχ, ην
χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηνπ ζα αλέξρεηαη ζην 2% ηεο επηκέξνπο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο
εθηφο ΦΠΑ ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξεη.
 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο
απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο
ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο
θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηψλ, θαη
γγ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 35 θαη 36
ηνπ λ. 4129/2013 (A΄ 52), εθφζνλ απαηηείηαη.
Πξνζθνξά κε ζχκθσλε κε απηά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.
4. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ην 5% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδώλ ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. θαη ζα πξνζθνκηζηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κε εκεξνκελία έθδνζεο απηήο, ε νπνία ζε
θακία πεξίπησζε δε ζα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο.
5. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
6. Δηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο.
7. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζήο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή
θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε
γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί
ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά.
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8. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην
νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα
ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα.
9. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα πξνβεί ζε δηαζηαύξσζε ηεο γλεζηόηεηαο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ηηο αλσηέξσ εγγπήζεηο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο θαη θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία (βι.
ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα):
α) ε εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ν εθδφηεο,
γ) ε αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο
πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ
ππεξεζηψλ),
δ) ν αξηζκφο ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ε πιήξεο επσλπκία, ν Α.Φ.Μ. θαη ε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
δ) νη φξνη φηη:
αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ζ) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο
πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη
ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ν αξηζκφο θαη ν ηίηινο ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
ηηο πεξηπηώζεηο έλσζεο πξνκεζεπηώλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο
ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΝΣΑΔΗ (άξζξν 127 ηνπ Ν4412/2016)
1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε
πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο
θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε
ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ
κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν.
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ
δηνηθεηηθφ φξγαλν.
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Β΄
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΗΜΖ – ΠΡΟΦΟΡΑ
1. Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη αλά κνλάδα είδνπο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
Οη ηηκέο ζα εθθξάδνληαη ζε επξώ € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, σο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α..
2. Οη ηηκέο ζα αλαθέξνληαη ηφζν γηα θάζε είδνο ρσξηζηά φζν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ, ζηελ ειάρηζηε
κνλάδα κέηξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα δεηνπκέλσλ Δηδψλ θαη ζηε ζηήιε κνλάδα κέηξεζεο, κε ζαθή
αλαθνξά ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ είδνπο.
3. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο
ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4052/2012
άξζξν 14).
4. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο.
5. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν έσο θαη ηέζζεξα δεθαδηθά ςεθία, ιφγσ ηνπ ππάξρνληνο
κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο ηηκνινγίσλ.
6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
7. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ
δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δε δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε
ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο.
8. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο
πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή
έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 88
παξάγξαθν 1 ηνπ λ. 4412/16. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο
θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
9. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
10. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε
ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζύγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, ζα πξέπεη νη
εηαηξείεο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά λα αλαγξάθνπλ, εθηόο από ηελ ηηκή ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο, ηνλ
θσδηθό θαη ηελ ηηκή κε ηα νπνία απηό έρεη θαηαρσξεζεί ζην παξαηεξεηήξην ηηκώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην
πξνζθεξόκελν είδνο δελ εληάζζεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ απηό ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
ΑΡΘΡΟ 2
ΓΔΗΓΜΑΣΑ
Απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ, ηα νπνία ζα απνζηαινχλ ζε μερσξηζηφ θάθειν απφ ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζε ζθξαγηζκέλεο αηνκηθέο αλά είδνο ζπζθεπαζίεο.
Κάζε δείγκα πξέπεη λα είλαη ζε πνζφηεηα ή κέγεζνο απνιχησο επαξθέο γηα ηε ζρεηηθή κεραληθή, ρεκηθή ή
καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή πξαθηηθή δνθηκαζία θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 214 ηνπ λ. 4412/16.
εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε απνζηνιήο δεηγκάησλ γηα κεραληθή θαη ρεκηθή εμέηαζε ηα έμνδα ζα βαξχλνπλ
ηνλ πξνκεζεπηή.
Σα δείγκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο ζύκθσλα κε ηα είδε πνπ ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν κεηά ηε
ζρεηηθή θαηαθχξσζε.
Σα δείγκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα θέξνπλ απηνθφιιεην ζήκα, κε ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη ν αχμσλ
αξηζκφο ηνπ είδνπο (βι. Πίλαθα Εεηνπκέλσλ Δηδψλ Γηαθήξπμεο – ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ), ν θσδηθφο ηνπ Ννζνθνκείνπ
θαη ν θσδηθφο ηνπ είδνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ Πξνκεζεπηή. Σα είδε γηα ηα νπνία ζα
γίλεηαη παξαπνκπή ζε Σερληθά Φπιιάδηα, ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρνπ δείγκαηνο, δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε.
Ζ κε πξνζήθνπζα θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ δεηγκάησλ, καδί κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, απνηειεί ιφγν
απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
Σπρφλ πξνζθνκηδφκελα, απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, δείγκαηα, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, δελ
γίλνληαη δεθηά.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε
θαηαθχξσζεο πνπ ζα απνζηαιεί ζηνλ πξνκεζεπηή, κε δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ηελ παξαηείλεη ζηελ πεξίπησζε
πνπ ππάξρνπλ απνζέκαηα, κε ζπλαίλεζε ηνπ πξνκεζεπηή. Tν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν
απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο θαη φρη πέξαλ ηνπ έηνπο.
Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/16,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ
γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν
πξνκεζεπηήο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε, φηαλ:
 Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε
ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν.
 Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά ή πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε
 Έγηλε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνχκελα επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
 Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή φηαλ δηελεξγεζεί
εληαίνο δηαγσληζκφο θαη ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο ζε επίπεδν θνξέα, θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Πξνο ηνχην ζα εηδνπνηήζεη ηνλ πξνκεζεπηή δεθαπέληε (15) εκέξεο λσξίηεξα.
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ-ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ
1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 θαη επφκελα.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 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.
3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θη
φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη
κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ.
4129/2013.
4. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ
αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
5. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΑΓΟΖ- ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ παξάδνζε ζα γίλεη ηκεκαηηθά, κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ (Γειηίν Παξαγγειίαο) θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ είδνπο θαη κε ζαθή αλαθνξά ηνπ Αξηζκνχ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ) ηεο
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Οηθνλνκηθήο Γέζκεπζεο έθαζηεο παξαγγειίαο, εληφο 5 (πέληε) εκεξψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα αλαιψζηκα πιηθά ή 30
(ηξηάληα) εκεξψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, εθηφο αλ γηα εηδηθνχο ιφγνπο (πνπ ζα αλαθέξνληαη
ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή) πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ θαη απηφ ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζχκβαζε πνπ ζα
ζπλαθζεί, ζηηο Απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο ηνχησλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηελ
Τπεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ Τπεχζπλν ηεο Απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία
πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο.
Ζ παξαιαβή γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη φρη πέξαλ ηηο 14:00.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο
θαη πνηνηηθφο έιεγρνο.
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη:
α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε
β. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή)
γ. Με πξαθηηθή δνθηκαζία (ζρεηηθά κε ηε ρξέσζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζία βι. ΑΡΘΡΟ 2 ΓΔΗΓΜΑΣΑ)
δ. Με φινπο ή φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα είδνο.
Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο
απφ ηνλ θνξέα.
εκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεην πξνο δηεπθφιπλζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο νη εθάζηνηε ζπζθεπαζίεο λα
αλαγξάθνπλ ζηνηρεία, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ θάησζη Πίλαθα 1, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα ηαπηνπνηνχληαη άκεζα
ηα ζηνηρεία ηνπ είδνπο θαη ηεο παξηίδαο ζηελ νπνία αλήθεη.
ΠΗΝΑΚΑ 1

α) Πιεξνθνξίεο
Ηρλειαζηκόηεηαο:

(β) Πιεξνθνξίεο Γηαθίλεζεο:
- επσλπκία θαηαζθεπαζηή
- επσλπκία απνζηνιέα
- εκεξνκελία απνζηνιήο
- πνζφηεηεο
- πεξηγξαθή πεξηερνκέλνπ
- Κωδικόρ εμποπίος ή/και ΔΚΑΠΣΤ*
- αξηζκφο ηηκνινγίνπ
....θηι.

- εκεξνκελία
ιήμεο
- εκεξνκελία παξαγσγήο ή ζπζθεπαζίαο
- θσδηθνί παξαγσγήο / βάξδηαο
- αξηζκνί παξηίδαο (Lots)
- βάξνο
- CE*
- πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο
παξαγσγήο
...θηι.

Πεγή: http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html
πκπιήξσζε απφ ην Ννζνθνκείν

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 206-215 ηνπ λ. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΩΣΟΤ
1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ:
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105,
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά
πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε,
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206,
γ) ζηελ πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ:
αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο
ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη
ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε
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ησλ παξαηάζεσλ.
2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηελ πεξίπησζε
γ ' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν
αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε
ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε
ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα
(30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ
απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε
έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ.
3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ:
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα
πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
4. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά
θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ θαη δχλαηαη λα επηβάιιεη ζρεηηθέο θπξψζεηο, αθφκα θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη απαηηεζεί εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ
Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζζεί ηελ αλψηεξε βία θαη ηα λφκηκα
δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΛΖΡΩΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ
8.1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην
Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη
αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
8.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά
ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή
πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.
8.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ
πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
8.4. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ
πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
8.4.1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 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.).
8.4.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο
νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν
πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ
πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο
παξαιαβήο.
8.5. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, εμήληα (60) εκέξεο
κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην π.δ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο
29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη κε ηελ παξάγξαθν Ε΄ «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗΝ ΟΓΗΓΙΑ 2011/7 ΣΗ
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16ηρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΩΝ ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΙ
ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ», ηνπ Ν. 4152/13 (ΦΔΚ – 107 Α/9-5-2013) «Δπείγονηα μέηπα εθαπμογήρ ηων νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ
ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο
εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
8.6. Ζ 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 ηελ
επηζηξνθή ηνπ ζεσξεκέλνπ θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη
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.).
8.7. πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
Η. Τπέξ Φπρηθήο Τγείαο 2%
ΗΗ. Τπέξ Γεκνζίνπ 0,02%, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
ΗΗΗ. Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,06%
IV.Τπέξ ΑΔΠΠ 0,06%
V. Υαξηφζεκν ΔΑΑΓΖΤ 3% επί ΔΑΑΓΖΤ
VI.ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20% επί ΥΑΡΣ. ΔΑΑΓΖΤ
VII.Φφξνο Πξνκεζεπηψλ:
 ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ
 ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ
 ΓΗΑ ΛΟΗΠΑ ΑΓΑΘΑ

1%
8%
4%

8.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994
θφξνο εηζνδήκαηνο.
8.9. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
8.10. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
8.11. ηα εθδηδφκελα πιένλ ηηκνιφγηα ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ΔΚΑΠΣΤ.
Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνκήζεηεο εζσηεξηθνύ, είλαη:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ
πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208-214.
β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο
8.12. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή,
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
8.13 ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 53, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ επί πιένλ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη
κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή, δελ απαηηείηαη ζχλαςε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.
8.14. Οη εληνιέο πιεξσκήο ησλ ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ,
ηνπ ΔΟΥ ή άιισλ ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ ή/θαη ηακείσλ ηνπ άξζξνπ 119, εθδίδνληαη απφ ην φξγαλν
πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε αλάζεζεο.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ
Πξνκεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Ο Πξνκεζεπηήο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ
επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο Πξνκεζεπηήο, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη, ρσξίο
πεξηνξηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία (know-how) πνπ ζα απνθηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε παξφκνηα έξγα
πνπ ηπρφλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ νηνπδήπνηε ηξίηνπ.
H Αλαζέηνπζα Αξρή εκπνδίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο ιφγσ απνδεδεηγκέλεο χπαξμεο δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ έπ’
απηψλ, παξέρνληαο πξντφληα ίδηαο θχζεο, απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΦΑΛΗΖ
Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ
ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα
πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή
παξάιεηςε απηνχ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.
Σν λνζνθνκείν αλαιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ
Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί
ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα
κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε
πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη
ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ
παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.
Ο Πξνκεζεπηήο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε πξνκήζεηα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.
Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ψξα 8.00 έσο 14.00 ζην ηειέθσλν 210-4520835.
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Γ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
(Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)
Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1).............................
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα2) .........................................
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ …………………………4 ππέξ ηνπ
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., ΑΦΜ: ................
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε)
.......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α)
(πιήξε
επσλπκία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(δηεχζπλζε)
.......................…………………………………..
β)
(πιήξε
επσλπκία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(δηεχζπλζε)
.......................…………………………………..
γ)
(πιήξε
επσλπκία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(δηεχζπλζε)
.......................…………………………………..5
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο
ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ..................... Γηαθήξπμε/Πξφζθιεζε/
Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο .....................................................6 ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο /
Αλαζέηνληνο θνξέα), γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο ζχκβαζεο)”/ γηα ην/α
ηκήκα/ηα ...............7
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ςπέπ ος
η εγγύηζη) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε
....................εκέξεο 8 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………………………….. 9.
ή
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο
Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα
καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο10.

1

Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
3
Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ θαη δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο
πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ (άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16).
4
ν.π. ππνζ. 3.
5
πκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο.
6
πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ, θιπ ζχκθσλα κε ην λ. 4412/16.
7
Δθφζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ην/α νπνίν/α ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.
8
Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
9
ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηφο
νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16).
10
Άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16.
2
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Γ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)
Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………………………..
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1).................................
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2................................
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ
δηθαηψκαηνο
ηεο
δηαηξέζεσο
θαη
δηδήζεσο
κέρξη
ηνπ
πνζνχ
ησλ
επξψ………………………………………………………………………..4
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε)
.......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε)
.......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. (ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο /
θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ
ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..5/ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ
(αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 6 ...........................
ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα).
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε,
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….
εκέξεο 7 απφ ηελ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο8)
ή
κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο
απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο,
δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε9
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)

Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.
4
Όπσο ππνζεκείσζε 3.
5
Δθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε.
6
πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην λ. 4412/16.
7
Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
8
χκθσλα κε ην λ. 4412/16 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή
παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη
απφ ηε δηαθήξπμε.
9
Ο θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή.
1
2
3
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Δ΄
ΠΗΝΑΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ &ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

A1. ΔΞΩΣΔΡΗΚΔ ΒΑΛΒΗΓΔ ΘΩΡΑΚΟ (α/α 1)
Οη βαιβίδεο ζψξαθνο , πξέπεη λα είλαη δηπινχ ζαιάκνπ απνξξνθήζεσο θαη εθθελψζεσο, ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε
αζθάιεηα ζηελ επηζηξνθή ησλ απνβαιιφκελσλ πγξψλ.
Πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ δηαθαλέο καιαθφ εμσηεξηθφ πεξίβιεκα, ψζηε λα δχλαηαη λα παξαθνινπζείηαη ν ξπζκφο
απνβνιήο ησλ πγξψλ.
Πξέπεη λα θέξεη έλδεημε γηα ηελ θνξά θηλήζεσο ησλ πγξψλ (εμσηεξηθά).
Πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε φια ηα είδε παξνρεηεχζεσο ζψξαθνο (είηε έρνπλ είηε φρη ζπλδεηηθφ)
θαη θαηάιεμε πνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζε φια ηα είδε ζπιιεθηψλ (π.ρ. Οπξνζπιιέθηεο).
Οη βαιβίδεο ζα επηηξέπνπλ ηελ δίνδν πγξνχ ή αεξίνπ κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε θαη φρη πξνο ηελ αληίζεηε.
Πξέπεη λα είλαη εχρξεζηεο απνζηεηξσκέλεο, θαη κηαο ρξήζεσο κε εκεξνκελία ιήμεσο.
Πξέπεη λα είλαη ηαρείαο εθθελψζεσο θαη απφ πιηθφ ην νπνίν δελ είλαη πνξψδεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο
ηληθήο.
Οπζηώδεηο/ επνπζηώδεηο απνθιίζεηο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ
Όιεο νη αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο είλαη απαξαίηεηεο εμ΄ ίζνπ, απφ πιεπξάο βαξχηεηαο, γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία
ησλ ζπζθεπψλ , ηελ εμππεξέηεζε θαη αζθάιεηα ησλ αζζελψλ.
Α2. ΤΚΔΤΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΘΩΡΑΚΑ (α/α 2)
πζθεπή παξνρέηεπζεο ζψξαθα ηεζζάξσλ (4) ζαιάκσλ
1. Να είλαη απιφ εχθνιν ζηε ρξήζε θαη ζηε ηνπνζέηεζε ρσξίο λα απαηηεί θακία εμσηεξηθή ελέξγεηα (ειεθηξηθφ
ξεχκα θιπ)
2. Σν ζχζηεκα λα δηαζέηεη ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία εηδηθή θηάιε απφ άζξαπζην πιαζηηθφ ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ
2.000 ml βαζκνινγεκέλε.
3. Να έρεη κεγάινπ κήθνπο ζσιήλα παξνρέηεπζεο απφ εηδηθφ ζηιηθνλαξηζκέλν PVC κε πξνζηαζία λα κε δηπιψλεη, λα
κελ ζξνκβψλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρέηεπζεο θαη ην πιηθφ ηνπ ζσιήλα λα επηηξέπεη ην θαηά δηαζηήκαηα
«άξκεγκα» (milking), ψζηε λα κελ ζρεκαηίδνληαη ζξφκβνη.
4. Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη ρεξνχιηα θαη εηδηθέο θξεκάζηξεο , ψζηε λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηελ θιίλε ηνπ αζζελνχο
θαη λα κεηαθεξζεί απφ ηνλ αζζελή, θαζψο θαη ελζσκαησκέλε βάζε, ψζηε λα ζηεξίδεηαη αζθαιήο ζην έδαθνο.
5. Να έρεη φια ηα αληαιιαθηηθά ζε εηδηθή ζπζθεπαζία απνζηεηξσκέλα, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ηέινο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
6. Να έρεη θσληθφ ζπλδεηηθφ, ψζηε λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ν ζσιήλαο κε ηελ παξνρέηεπζε ζψξαθα
7. Να δηαζέηεη ζάιακν ζπλερνχο αξλεηηθήο πίεζεο πνπ λα κπνξεί κε δηθφ ηνπ εηδηθφ κεραληζκφ λα ξπζκίδεηαη εχθνια
θαη κε αζθάιεηα, φηαλ ζπλδεζεί κε εμσηεξηθή αξλεηηθή αλαξξφθεζε μερσξηζηή, θαζψο θαη ππνδνρή γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο αλαξξφθεζεο.
Β. ΤΚΔΤΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ
B I . ΤΚΔΤΔ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΑΠΟ PVC (AΠΛΔ) (α/α 1-5)
Ζ ζπζθεπή λα είλαη πιήξεο ζεη θαη λα απνηειείηαη:
I.Απφ ηε ζπιιεθηηθή ζπζθεπή
II.Απφ κηα βειφλε
III.Απφ ζσιήλα παξνρέηεπζεο ηξαχκαηνο
IV.Απφ ζσιήλα εθθελσηνχ ηεο ζπιιεθηηθήο ζπζθεπήο
Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
I. πιιεθηηθή ζπζθεπή
1. Να είλαη πηπζζφκελε δεκηνπξγψληαο θελφ αέξνο πιήξνπο ζηεγαλφηεηαο
2. Να είλαη ρσξεηηθφηεηαο απφ 200 έσο 500 ml
3. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηνπ θελνχ κε απιή πίεζε ηεο θπζαξκφληθαο απφ ηνλ ρξήζηε εάλ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν ραζεί
4. Να θέξεη ζηήξηγκα ζηεξέσζεο ζην θξεβάηη, ψζηε λα κελ αθνπκπάεη ζην δάπεδν
II. Βειόλε ζπζθεπήο
1. Να είλαη αλνμείδσηε κήθνπο 15-20 εθ ειαθξψο θεθθακέλε
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2. Σν έλα άθξν λα είλαη αηρκεξφ, αιιά αηξαπκαηηθφ γηα λα κελ ζρίδεη ηνπο ηζηνχο θαη πξνθαινχλ αηκνξξαγίεο, ην
άιιν άθξν λα είλαη θαηάιιειν γηα λα βηδψλεη ν ζσιήλαο παξνρέηεπζεο
3. Σν αηρκεξφ άθξν λα θέξεη πξνζηαηεπηηθή επηθάιπςε, ε νπνία ζα αθαηξείηαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη
4. Σα λνχκεξα ησλ βειφλσλ λα είλαη 10 FR-12FR-14FR-16FR-18FR θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ βειφλε
III. σιήλαο παξνρέηεπζεο ηξαύκαηνο
1. Να είλαη απφ PVC κήθνπο 50-100 εθ φηαλ είλαη νιφθιεξν ή 50 έσο 60 εθ., φηαλ είλαη ζε δχν ηεκάρηα
2. ην έλα άθξν λα είλαη δηάηξεην ην ιηγφηεξν 7 εθ.
3. Σα λνχκεξα ησλ ζσιήλσλ λα είλαη 10FR-12FR-14FR-16FR-18FR θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ βειφλε
4. Ο ζσιήλαο λα είλαη αθηηλνζθηεξφο.
IV. σιήλαο εθθελώζεσο ζπιιεθηηθήο ζπζθεπήο
1. Να πξνζαξκφδεηαη επαθξηβψο ζηνλ εθθελσηή ηεο ζπζθεπήο
2. Να έρεη κήθνο ην ιηγφηεξν 120 έσο 125 εθ
3. Να είλαη απφ PVC
4. Να πξνζαξκφδεηαη κε ηνλ ζσιήλα παξνρέηεπζεο ηξαχκαηνο επαθξηβψο
5. Να θέξεη θιηπ απνκφλσζεο γηα λα κελ δηαπεξλά αέξαο ή βαιβίδα αληεπηζηξνθήο
6. Να είλαη δηάθνξα λνχκεξα 10FR-12FR-14FR-16FR-18FR
B II. ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟΤ ΚΔΝΟΤ (ΑΠΟ PVC) (α/α 6-9) (πζθεπή θαη ζσιήλαο
καδί)
1.Ηζρχνπλ νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηα εμήο:
I. πιιεθηηθή ζπζθεπή (πιελ ησλ I1 θαη I3),
II. Βειφλε ζπζθεπήο,
III. σιήλαο παξνρέηεπζεο ηξαχκαηνο,
IV. σιήλαο εθθελψζεσο ζπιιεθηηθήο ζπζθεπήο
2.Σα λνχκεξα λα είλαη 12FR-14FR-16FR-18FR
Όια ηα εμαξηήκαηα ησλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα είλαη κηαο ρξήζεο απνζηεηξσκέλα, ζε ζπζθεπαζία θαιή, εχρξεζηε,
αεξνζηεγψο θιεηζκέλε θαη λα θέξνπλ επάλσ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο απνζηείξσζεο.
Δπίζεο, ηα εμαξηήκαηα κπνξνχλ λα είλαη φια καδί ζε θνηλή ζπζθεπαζία ή θαη ην θαζέλα ρσξηζηά.
BIII. ΤΚΔΤΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΗΛΗΚΟΝΟΤΥΔ
Οη παξνρεηεχζεηο λα απνηεινχληαη απφ δχν αλεμάξηεηα κέξε:
Α Απφ ηελ ζπιιεθηηθή ζπζθεπή (δεμακελή)
Β Απφ ηνλ ζσιήλα παξνρέηεπζεο ζπλδεδεκέλν κε ηξνθάξ ή κε

(α/α10-14)

Σα ηκήκαηα απηά λα έρνπλ ηηο εμήο ηδηφηεηεο:
Α. πιιεθηηθή ζπζθεπή (δεμακελή) (α/α 10-11)
1.Να έρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θελνχ
2.Να έρεη ηε βαιβίδα πνπ λα απνηξέπεη ηελ αληίζηξνθε ξνή πγξψλ
3.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο, αθνχ πξηλ έρνπλ αθαηξεζεί ηα πγξά πνπ έρνπλ ζπιιερζεί
4.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο δχν ζσιήλσλ παξνρέηεπζεο ζε θάζε δεμακελή
5.Να είλαη ρσξεηηθφηεηαο
a. απφ 100 ml έσο 150 ml
b. απφ 300 ml έσο 400 ml
6.Να ππάξρεη δεμακελή 100 ml γηα κηθξή πνζφηεηα πγξψλ (ηχπνπ θνχζθαο)
Β. σιήλεο παξνρέηεπζεο κε ηξνθάξ (α/α 12-14).
1.Να είλαη απφ ζηιηθφλε
2.Να είλαη ειαζηηθφο θαη αθηηλνζθηεξφο
3 Να έρεη ζπκπαγέο θέληξν γηα κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα
4.Να έρεη ζε φιν ην κήθνο πνπ παξνρεηεχεη θαλάιηα αληί γηα νπέο
5.Να έρεη ηελ ίδηα δηαηνκή ζε φιν ην κήθνο ηνπ
6.Να έρεη δηαζηάζεηο 10FR, 15FR,19FR θαη λα είλαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, ψζηε λα κελ γίλεηαη ζπαηάιε
ζηνπο αζθνχο
20
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7.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο νπνηαζδήπνηε δηάζηαζεο ζσιήλα κε νπνηνδήπνηε κέγεζνο δεμακελήο
8.Σν ηξνθάξ λα είλαη αλνμείδσην θαη ηδηαίηεξα αηρκεξφ γηα λα ειαρηζηνπνηείηαη ην ηξαχκα ζηνπο ηζηνχο
9.Να ππάξρεη θαη ηξνθάξ κε δπλαηφηεηα θάκςεο ηνπ γηα ρξήζε ζε δχζθνια ζεκεία
10. Ο ζσιήλαο παξνρέηεπζεο θαη ν αζθφο λα είλαη απ’ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν
11.Σν άθξν ηνπ ηξνθάξ λα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, ην νπνίν ζα αθαηξείηαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη
Όια ηα εμαξηήκαηα ησλ ζπζθεπψλ παξνρέηεπζεο λα είλαη κηαο ρξήζεσο, απνζηεηξσκέλα ζε θαιή ζπζθεπαζία,
εχρξεζηε, αεξνζηεγψο θιεηζκέλε θαη λα θέξεη επάλσ ηνπο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζηείξσζεο ηνπο
ΠΗΝΑΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ

A/A

ΚΩΓΗΚΟ
ΔΗΓΟΤ

A1

ΤΤΒΑΘ001

A2

ΤΤΠΑΘ003

BI.1

ΤΤΑΝΡ001

BI.2

ΤΤΑΝΡ002

BI.3

ΤΤΑΝΡ003

BI.4

ΤΤΑΝΡ004

BI.5

ΤΤΑΝΡ005

BII.6

ΤΤΑΝΡ201

BII.7

ΤΤΑΝΡ202

BII.8

ΤΤΑΝΡ203

BII.9

ΤΤΑΝΡ206

BIII.10

ΤΤΑΝΡ009

BIII.11

ΤΤΑΝΡ012

BIII.12

ΤΤΑΝΡ019

BIII.13

ΤΤΑΝΡ014

BIII.14

ΤΤΑΝΡ015

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ
ΒΑΛΒΗΓΔ ΘΧΡΑΚΑ
ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΘΧΡΑΚΑ
(BILLAW) ΣΔΑΡΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΤΚΔΤΔ
Νν 10
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΤΚΔΤΔ
Νν 12
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΤΚΔΤΔ
Νν 14
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΤΚΔΤΔ
Νν 16
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΤΚΔΤΔ
Νν 18
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΤΚΔΤΔ
ΠΡΟΚΑΘ/ΝΟΤ ΚΔΝΟΤ ΝΟ 12
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΤΚΔΤΔ
ΠΡΟΚΑΘ/ΝΟΤ ΚΔΝΟΤ ΝΟ 14
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΤΚΔΤΔ
ΠΡΟΚΑΘ/ΝΟΤ ΚΔΝΟΤ ΝΟ 16
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΤΚΔΤΔ
ΠΡΟΚΑΘ/ΝΟΤ ΚΔΝΟΤ ΝΟ 18
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΗΛΗΚΟΝΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 150 ML
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΗΛΗΚΟΝΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 300 ML
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΗΛΗΚΟΝΖ
ΧΛΖΝΑ ΜΔ ΣΡΟΚΑΡ 10FR

260

ΣΜΥ

ΓΑ

ΣΗΜΖ Π.Σ
Ζ΄ΣΗΜΖ ΑΠΌ
ΔΡΔΤΝΑ
ΑΓΟΡΑ
12,18

200

ΣΜΥ

52.2.19

200

ΣΜΥ

450

ΜΟΝΑΓΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΚΩΓΗΚΟ
ΠΑΡΑΣΖΡ.
ΣΗΜΩΝ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΑΞΗΑ
ΦΠΑ ΑΞΗΑ ΦΠΑ ΑΞΗΑ ΜΔ
ΥΩΡΗ ΦΠΑ
ΦΠΑ
3166,8

24%

760,03

3926,83

17,89

3578

24%

858,72

4436,72

ΓΑ

2,06

412

13%

53,56

465,56

ΣΜΥ

ΓΑ

2,06

927

120,51

1047,51

230

ΣΜΥ

ΓΑ

2,06

473,8

61,59

535,39

200

ΣΜΥ

ΓΑ

2,06

412

53,56

465,56

160

ΣΜΥ

ΓΑ

2,06

329,6

42,85

372,45

180

ΣΜΥ

52.2.5

3,29

592,2

76,99

669,19

450

ΣΜΥ

52.2.9

2,59

1165,5

151,52

1317,02

120

ΣΜΥ

ΓΑ

2,3

276

35,88

311,88

30

ΣΜΥ

ΓΑ

3,2

96

12,48

108,48

2

ΣΜΥ

52.2.17

20,84

41,68

10

51,68

25

ΣΜΥ

52.2.17

20,84

521

125,04

646,04

10

ΣΜΥ

52.2.15

34,5

345

82,8

427,8

ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΗΛΗΚΟΝΖ
ΧΛΖΝΑ ΜΔ ΣΡΟΚΑΡ 15 FR

15

ΣΜΥ

52.2.8

45

675

162

837

ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΗΛΗΚΟΝΖ
ΧΛΖΝΑ ΜΔ ΣΡΟΚΑΡ 19 FR

5

54

279

2661,53

15898,11

13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
24%
24%
24%

24%
ΣΜΥ

52.2.25

45

225
24%

ΤΝΟΛΟ

21

13236,58
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